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บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดปตตานี  ผูวิจัยจะนําเสนอเอกสาร  บทความ และงานวิจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของอันประกอบดวย  การบริหารคุณภาพ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณ
ภาพ         การศึกษา  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน  และกรมสามัญศึกษา  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษา  การวิจัย
ตามแนว             อี เอฟ  อาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

การบริหารคุณภาพ 
1. ความหมายและแนวทางในการบริหารคุณภาพ 
 เกี่ยวกับความหมายของการบริหารคุณภาพนั้น  ไดมีนักวิชาการใหความหมายไว 
คือวีรพงษ  เฉลิมจิรรัตน  (2541 : 15)  ไดใหความหมายไววา  การบริหารคุณภาพ หมายถึง          
การบริหารประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการกําหนด และการนําไปปฏิบัติจริงซ่ึงนโยบายคุณภาพ   
สวนสมศักดิ์  สินธุระเวชญ   (2542 ข :  183)  ไดใหความหมายไววา  การบริหารคุณภาพคือ   
การปรับปรุงคุณภาพของผูเรียนดวยการใหบุคลากรทุกระดับและทุกคนในสถานศึกษามีสวน
รวมในการปรับปรุง  ในการที่จะจัดการใหประสบความสําเร็จสูงสุด  สถานศึกษาจะตองถือ
ความพอใจสูงสุดของผูปกครอง  ชุมชน  สังคม  และลูกคาเปนหลัก  กําหนดทิศทางในการ
ทํางานและนโยบายที่ชัดเจน  ปรับปรุงยกระดับมาตรฐาน  กําหนดขั้นตอนการทํางานรวมทั้งคู
มือการปฏิบัติงานใหทันสมัยอยูเสมอ  มีความรวมมือดี  และการประเมินงานที่เขมแข็งทั่วทั้งองค
กร  จัดหา  และวิเคราะหขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ   ยอมรับและแสวงหาวิธีการจัดการเพื่อ
ความมีประสิทธิภาพสูงสุด  ผูรวมงานมีความภูมิใจในองคกร  

 กลาวโดยสรุป  การบริหารคุณภาพหมายถึง  การบริหารที่มีการกําหนดนโยบาย 
เกี่ยวกับคุณภาพไวอยางชัดเจน   เปดโอกาสใหทุกคนใหองคกรมีสวนรวม  มีการประเมินการ
ทํางานที่เขมแข็ง  มีการแสวงหาวิธีการจัดการเพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุด  บุคลากรทุกคนมี
ความภาคภูมิใจในองคกร  
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 สําหรับแนวทางในการบริหารคุณภาพนั้น  คุเม  (Kume  อางถึงใน                          
สมศักดิ์  สินธุระเวชญ , 2541 : 28-29) ไดแบงแนวทางในการบริหารคุณภาพสมัยใหมออกเปน 2 
แนวทางคือ 
 1)  แนวทางในการบริหารคุณภาพโดยใชมาตรฐาน ( Standard Based  Quality 
Management ) แนวทางนี้มีกิจกรรมหลัก 2 ประการคือ  การสรางระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
และการควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ   ระบบคุณภาพ  ISO 9000  เปนการ
บริหารคุณภาพตามแนวทางนี้ 
 2)  แนวทางการบริหารคุณภาพแบบใหคนเปนศูนยกลาง ( People Centered 
Quality  Management) แนวทางนี้เปนการสรางจิตสํานึกใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุก
ระดับทั่วทั้ง องคกรวาคุณภาพเปนสิ่งสําคัญตอลูกคามาก พอ ๆ กับที่เปนคาของคนในตัวของเขา
เอง   การบริหารคุณภาพทั้งองคกร( TQM) เปนการบริหารคุณภาพตามแนวทางนี้ระบบการ
บริหารคุณภาพที่ดีจะตองรูจักผสมผสานทั้งสองแนวทางนี้เขาดวยกัน 

2. การนําการบริหารคุณภาพมาใชในการบริหารการศึกษา 
 การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้นเปน 
เปาหมายที่สถานศึกษาตองการ  การพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาอยางตอเนื่องเปนส่ิงจําเปน 
ปจจุบันหนวยงานทางการศึกษา  หันมาสนใจที่จะนําวิธีการบริหารคุณภาพมาใชในการบริหาร   
การศึกษา วิธีการบริหารคุณภาพที่ไดรับความสนใจในการนํามาประยุกตใชกับการบริหาร       
การศึกษา  ไดแก ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร ( Total  Quality Management : TQM )  
ระบบมาตรฐานคุณภาพ ( The  International  Organization  for Standardization : ISO ) ,  วัฎ
จักรของเดมิ่ง ( Deming   Cycle)  วิธีการบริหารคุณภาพ แตละวิธีมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ระบบบริหารคุณภาพทั้งองคกร ( Total  Quality Management : TQM ) 
                     การบริหารคุณภาพทั้งองคกร  คือ กิจกรรมที่ดําเนินการทั่วทั้งองคกรอยางเปน
ระบบเชิงวิทยาศาสตร  มุงเนนความสําคัญของลูกคาเปนหลัก จึงเปนระบบบริหารที่เนนคุณภาพ
เปนสําคัญ โดยกําหนดกลยุทธใหมุงเนนคุณภาพทั้งองคกร   คุณภาพจะทํากําไรและความเจริญ
มาสูองคการ ( สมหวัง  พิธิยานุวัฒน , 2538 อางถึงใน สุจิตรา  พัฒนภูมิ , 2539 : 14 ) 
  องคประกอบของการบริหารคุณภาพแบบ TQM (สุจิตรา พัฒนะภูมิ,2539: 15) 
 1)   ยึดคุณภาพหรือความพอใจของลูกคา 
                2)   มีการวางแผนกลยุทธเพื่อกําหนดเปาหมายและนโยบายรวมขององคการ 
      3)  มีการกําหนดนโยบายและการบริหารนโยบาย 
   4)  มีการประสานงานระหวางหนวยงานที่ดี           
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 5)   มีผูบริหารที่รับผิดชอบหนาที่การงาน 
               6)    มีกลไกการบริหารประจําวันที่มีคุณภาพ 3 อยางคือ 

 6.1)  กลไกตรวจสอบการทํางานผิดพลาดประจําวันและแกไขใหถูกตอง 
                            6.2)   กลไกการแกไขสาเหตุของความผิดพลาดและปองกันมิใหเกิดซ้ํา 
                            6.3)  หลักการปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดในการออกแบบใหม                  
วางระบบใหม 

                     7)    มีพนักงานเขารวมในกระบวนการสรางคุณภาพทุกๆแผนก ทุก ๆ ระดับ 
  หลักการสําคัญของการบริหารคุณภาพทั้งองคกร (สุจิตรา พัฒนะภูมิ, 2539: 20 ) 

1) สรางบรรยากาศในองคกรใหบุคลากรมีความรูสึกวาองคกรเปนสถานที่ 
ปลอดภัยนาทํางาน 

2)   สรางจิตสํานึกวาทุกคนเปนเจาขององคกรพรอมที่จะทํางานรวมกัน 
3)   สรางความเชื่อมั่นในตนเองใหกับบุคลากร 
4)   ถือวาทุกคนเทาเทียมกัน จะไมมีช้ันยศในหองประชุม 
5)   เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในองคกร 
6)   หามมิใหผูใด แสดงความคิดเห็นที่ชักจูงหรือครอบงําผูอ่ืน 
7)   เสนอแนะสมาชิกใหปฏิบัติงาน/ดําเนินการตามแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม 
8) ในการประชุมเปดโอกาสใหสมาชิกไดเสนอขอคิดเห็นตามตองการไดคร้ังละ 1

คน โดยสมาชิกผูอ่ืนเพียงรับฟงหามมิใหโตแยง 
9) ทุกคนในที่ประชุมตองเปนผูมีความกระตือรือรน และตั้งใจที่จะรับฟงความ   

คิดเห็นของผูอ่ืน 
10)  เปดโอกาสใหทุกคน ไดแลกเปลี่ยนประสบการณอยางเต็มที่ 
11)   เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
12)   สามารถถามคําถามเมื่อตองการ 
13)   ตองเปนผูเปดใจกวาง 
14)   เก็บความรูสึกไวกับตนเองถึงแมวาจะเห็นดวยหรือ  ไมเห็นดวยในความคิด      

ผูอ่ืน 
15)   ทําจิตใจในสนุกกับการทํางาน 

                  หลักการนําการบริหารคุณภาพทั้งองคกร ( TQM )ไปใชในวงการศึกษา ควรปฏิบัติ 
ดังนี้ ( สุจิตรา พัฒนภูมิ,2539: 21)  

1) ควรระบุจุดมุงหมายใหชัดเจน เพราะจุดมุงหมายเปนตัวกําหนดผูเขารวมทีมวา
เปนใครบาง และมีอํานาจหนาที่อยางไร 
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2) ผูเขารวมทีม ควรมาจากกลุมที่มีความหลากหลาย  เชนผูบริหารโรงเรียน  ครู    
นักเรียน ผูปกครอง  และผูแทนชุมชน เปนตน 

3) ควรกําหนดการทํางานของทีมใหชัดเจนทั้งในดานการกําหนดปญหา การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําผลไปใชในการกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ 

4) ตองใหความสําคัญแกนักเรียนและตองไมเปรียบเทียบโรงเรียนเสมือนโรงงาน 
      สรุป  การบริหารคุณภาพทั้งองคกร ( TQM) เปนแนวทางการบริหารที่ใหความ
สําคัญกับบุคลากรในองคกรทุกคนตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนกระทั่งถึงผูปฏิบัติหนาที่ในระดับ
ต่ํา โดยใหทุกคนตระหนักในความสําคัญของคุณภาพ ในการนําการบริหารคุณภาพทั้งองคกร   
(TQM) มาประยุกตใชในการบริหารการศึกษาจะตองระบุจุดมุงหมายใหชัดเจน   ผูเขารวมทีม
ตองมาจากบุคคลหลายฝาย  กําหนดการทํางานของทีมใหชัดเจน และตองใหความสําคัญกับนัก
เรียน ตองไมเปรียบโรงเรียนเปนเสมือนโรงงาน 

    2.2   มาตรฐานระบบคุณภาพ ( The  International  Organization for 
Standardization : ISO ) 
   ISO  เปนภาษากรีก แปลวา เทากัน  ช่ือนี้เปนคุณภาพที่นําไปสูความเขาใจถึงลักษณะ
และวัตถุประสงคขององคการ  กลาวคือ เปนมาตรฐานระบบคุณภาพซึ่งสามารถใชไดกับการคา  
ทั่วโลก  มาตรฐานนี้จะชวยใหสามารถใชทดแทนสับเปลี่ยนกันไดอยางงายดาย ระหวางชิ้นสวน
ที่ผลิตจากบริษัทหนึ่ง กับของบริษัทอื่น ๆ ทั่วโลกที่ผลิตดวยมาตรฐานระดับคุณภาพในระดับที่  
เทากัน (วิฑูรย  สิมะโชคดี , 2541: 51) 
   ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO มีหลายดาน เชน  ISO 8402 (คําศัพททางคุณภาพสากล ), 
ISO 8859 (มาตรฐานระบบการประมวลผลสารสนเทศ) ISO 9000  (มาตรฐานระบบบริหาร    
คุณภาพ) ,  ISO 14000 ( มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ) 
    มาตรฐานที่มีการนําไปใชกันแพรหลายทั่วโลก  คือ ISO 9000 ประเทศตางๆ ประมาณ 
90 ประเทศไดรับเอามาตรฐานดังกลาวเปนมาตรฐานของตนและนําไปใชรับรองระบบคุณภาพ
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
   ลักษณะที่สําคัญของ ISO 9000 เปนมาตรฐานสําหรับระบบบริหารจัดการ  ถาองคการ
ไดรับการรับรองดาน ISO 9000หมายความวา  ไมเกี่ยวกับผลงานดานคุณภาพขององคการ      
โดยตรง  แตถากระบวนการประกันคุณภาพไดรับการจัดตั้ง หรือวางระบบถูกตองแลวคุณภาพ   
ที่ดีก็จะตามมา   (วิฑูรย สิมะโชคดี, 2541: 127) 
   ISO 9000 เปนมาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน  มุงใหการทํางานเปนระบบเปนการปอง
กันมากกวาการแกปญหา ใหความสําคัญในเรื่องการวางแผนและมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
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งานและบุคคลทุกระดับรวมทั้งเอกสารการปฏิบัติงาน  โดยใชเอกสารเปนหลักฐานในการตรวจ
สอบและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กําหนดไวในเอกสาร  เปนระบบงานที่เปด
โอกาสใหมีการแกไข  ปรับปรุง  วิธีปฏิบัติ  ขั้นตอนในการปฏิบัติ  และมาตรฐานการทํางานได
ตลอดเวลา ทั้งการติดตามประเมินผลภายในหนวยงาน และการตรวจประเมินใหการรับรอง
ระบบจากสํานักมาตรฐานเพื่อใหมีการรักษาระบบใหคงอยูตลอดไปถือเปนการประกันคุณภาพ 
   เนื้อหาสําคัญของ ISO 9000 คือขอกําหนดตาง ๆ ที่เนนใหมีการจัดทําขั้นตอนการ
ดําเนินงานและหลักเกณฑตางๆ ที่จะทําใหสินคาหรือบริการเปนไปตามความตองการของลูกคา
ตั้งแตแรก   ISO 9000 Series : Quality System เปนอนุกรมมาตรฐานทั้งหมด 5 เร่ือง                     
( สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม , 2539  อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
, 2540 ก: 126 )  คือ 
   1)  ISO 9000  เปนแนวทางในการเลือกและกรอบการเลือกและการใชมาตรฐานชุดนี้
ใหเหมาะสม  ( ISO 9001 ,  9002,   9003 ) โดยแยกยอยเปน 
        ISO 9000-1  เปนขอแนะนําการเลือกใช 
        ISO 9000-2  เปนแนวทางทั่วไปในการเลือกและการประยุกตใชใหเหมาะสม 
        ISO 9000-3  เปนแนวทางในการนํา ISO 9001 ไปพัฒนาประยุกตใช 
        ISO 9000-4 เปนแนวทางในการบริหารคุณภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   2)  ISO 9002  เปนมาตรฐานระบบคุณภาพซึ่งกํากับ ดูแลเฉพาะ การผลิต การติดตั้ง 
และการบริการ 
   3)  ISO 9003  เปนมาตรฐานระบบคุณภาพซึ่งกํากับ ดูแลเฉพาะการทดสอบขั้นสุดทาย 
   4)  ISO 9004  เปนแนวทางในการบริหารคุณภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
เปนขอแนะนําในการจัดการในระบบคุณภาพมีการกําหนดยอยเปนแตละประเภทธุรกิจ  เชน 
                    ISO 9004-1  ขอแนะนําการใชมาตรฐาน 
                    ISO 9004-2  ขอแนะนําการใชสําหรับธุรกิจบริการ 
                   ISO 9004-3  ขอแนะนํากระบวนการผลิต 
     ในการนําระบบมาตรฐาน   ISO 9000  ไปใชผูผลิตหรือผูใหบริการสามารถเลือก 
มาตรฐาน  ISO 9001   ISO 9002  หรือ ISO 9003 ตามลักษณะของกิจการของตนแลวขอรับการ
จดทะเบียนรับรอง 
    การนําระบบมาตรฐาน ISO 9000 ไปใชในสถานศึกษามีขั้นตอนในการดําเนินการดัง
นี้ (วรภัทร  ภูเจริญ , 2541: 53-56) 
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     1)  แตงตั้งคณะผูบริหารระบบคุณภาพ ISO 9000  ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารระดับสูง
ของสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ ( Stakeholder) คณะผูบริหารชุดนี้จะรับผิดชอบการทํา ISO 9000 
ประสานกับผูตรวจ ใหใบรับรอง ตลอดจนรักษาใบรับรองเอาไวไมใหถูกยึด 
     2)  หนึ่งในคณะผูบริหารฯ ตองทําหนาที่เปนตัวแทนของคณะบริหารฯ ทําหนาที่
รักษาระบบ ISO 9000 ใหคงไวกับสถานศึกษา  ตลอดจนทําการประเมินผลภายในและรายงาน
ผลการตรวจติดตามใหแกคณะบริหารฯ   ควรเปนผูที่เขาใจระบบคุณภาพเปนอยางดี 
    3)  เลือกวาจะทํา ISO 9000  โดยจะนําใบรับรองใดเปนแนวปฏิบัติ  เชนใบรับรอง    
ISO 9001 ( มีการออกแบบการบริการเชนออกแบบหลักสูตร) 
    4)  คณะผูบริหารฯเลือกขอบเขตวาจะทํา   ISO 9000 ทั้งสถานศึกษาหรือบางสวน เชน 
เลือกทําเฉพาะหองสมุด  หรือเฉพาะอนุบาล 
    5)  ทําการวางแผนโครงการ  ติดตั้งระบบ  ISO 9000 ในสถานศึกษา ( ISO 9001  หรือ 
ISO 9002  ตามที่ไดตัดสินใจเลือกไวแลว)  ควรจะทําใหเสร็จภายใน 1 ป 
    6)   ทําการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับระบบ ISO 9000 อยางจริงจัง เชนไปอบรมดูงาน  
                 7)   ทําการเขียนคูมือคุณภาพ  ขั้นตอนการทํางาน  วิธีการทํางาน 
                8)   ทบทวนสิ่งที่เขียนวา ตรงกับงานที่ทําหรือไม สอดคลองกับขอกําหนดหรือไม เมื่อ
มั่นใจแลวก็ลงนามอนุมัติเอกสารแตละฉบับ 
               9)   อบรมผูเกี่ยวของกับระบบ ISO 9000 ทั้งหมด 
               10)  เร่ิมทําตามเขียน 
               11)  คณะบริหารฯ กําหนดทีมงานตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยทีมงานตองให 
การอบรม   ฝกฝนเทคนิคการตรวจ  มารยาทในการตรวจ และตองแมนยําในขอกําหนดของ        
ISO 9000 
                 12)   ทําการตรวจติดตาม 
                 13)   ติดตอผูออกใบรับรองใหเขามาประเมินระบบคุณภาพ 
                 14)  ผูตรวจประเมินเขามาตรวจทั้งระบบของสถานศึกษา ถาตรวจแลวไมพบส่ิงที่ไม
เปนไปตามขอกําหนดก็จะใหใบรับรอง ISO 9001 หรือ ISO 9000 ตามที่ปฏิบัติอยู เมื่อครบ 3  ป     
แลวจะตองตอใบรับรองดวยการถูกประเมินทั้งระบบอีกครั้ง 
                 สรุป  มาตรฐานระบบ  ISO  เปนการบริหารโดยยึดระบบมาตรฐานเปนหลัก ระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO มีหลายดานเชน    ISO 8402    ISO 8859    ISO 9000  และ ISO 14000  
แตที่นิยมใชกันทั่วโลก คือ  ISO 9000 ซ่ึงเปนมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ  ในการนํา       
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 มาใชในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเขา       
สูเกณฑมาตรฐานนั้น   สถานศึกษาจะตองมีการจัดตั้งทีมการทําระบบ  ISO 9000  ขึ้น และ
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บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจะตองทําความเขาใจระบบ ISO 9000 เปนอยางดี  มีการวางแผน
การทํางานอยางเปนระบบ มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยทีมงานของสถานศึกษาเอง และ
ติดตอใหผูออกใบรับรองมาทําการประเมินระบบคุณภาพทั้งระบบของสถานศึกษา  ถาการตรวจ
สอบไมพบสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดสถานศึกษาก็จะไดใบรับรอง 
 

2.3 วัฏจักรของเดมิ่ง ( Deming  Cycle )  

  วัฏจักรของเดมิ่ง เปนการทํางานที่มีลักษณะวงจรหมุนเวียนไปจนกวาเรื่องที่ทํานั้นจะ 
บรรลุเปาหมาย ซ่ึง ดร. เดมิ่ง (Deming,  อางถึงใน รัชนีย  พรรฒพานิช , 2529: 10-11) ไดใหหลัก
การไววาการทํางานใหสําเร็จในระยะเวลาสั้นแตมีประสิทธิภาพนั้น  จะตองทําตามลําดับ  4     
ขั้นตอนของวงจร ดังภาพประกอบ 

 
 
 

P 

 D 

A 

ภาพประกอบ
ที่มา : รัชนีย 

 
 P   หมายถึงการวางแผน  ( Pl
 D   หมายถึงการแกไขปรับปร
 C   หมายถึงการตรวจสอบผล
 A   หมายถึงการปฏิบัติภายหล
 การวางแผน ( P) ประกอบดว

1) การเลือกหัวขอปญหาที่จ
2) รวบรวมขอมูล และตั้งเป
3) วิเคราะห หาสาเหตุที่ทําใ
4) กําหนดวิธีการแกไข ปรับ

 การแกไข ปรับปรุง ( D) ประ
1) สมาชิกของกลุมดําเนินก
C

 
ที่ 1     วัฎจักรของเดมิ่ง 
 พรรฒพานิช ,2529: 11 

an ) 
ุง ( Do) 
 ( Check) 
ังการตรวจสอบผล ( Action)  
ยรายละเอียด ดังนี้ 
ะทํากิจกรรม 
าหมายในการแกไขปญหา 
หเกิดปญหา 
ปรุง 
กอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
ารแกไขตามวิธีที่วางแผนไว 
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2) ประชุมปรึกษากันเพื่อทราบความกาวหนา และปญหาอุปสรรคของการแกไข 
      การตรวจสอบ ( C )  ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
     1)  ตรวจสอบผลเปนระยะ ๆระหวางดําเนินการแกไขเพื่อรายงานใหกลุมทราบถึง 

ความกาวหนา หรือปญหาอุปสรรค 
      2)  ตรวจสอบผลครั้งใหญภายหลังการแกไขแลวเปรียบเทียบขอมูลกอนการแกไข 
เพื่อจะไดทราบวาบรรลุผลตามเปาหมายที่กลุมตั้งไวหรือไม 
      การปฏิบัติภายหลังการตรวจสอบ ( A ) ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 
                 1)  เมื่อตรวจสอบแลวไมไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไว กลุมคุณภาพจะตองพิจารณา
วาที่ทําไปแลวไมไดผลเพราะเหตุใด เชน ตั้งเปาหมายไวสูงหรือไม  แกปญหาถูกจุดหรือไม      
วิธีแกปญหาถูกตองหรือไม ฯลฯ  แลววางแผนแกไขใหมใหถูกจุดบกพรองนั้น ๆ แลวดําเนินการ
แกไขตามวงจรเดมิ่งอีก 
     2)  ถาตรวจสอบแลวไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  สรุปผลและตั้งมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานนั้นแลวพิจารณาเรื่องที่จะทํากิจกรรมเรื่องตอไป 
     คุเม ( Kume อางถึงในสมศักดิ์  สินธุระเวชญ , 2541 :  29-30)  กลาววา   จุดมุงหมายที่
แทจริงของ  PDCA  ซ่ึงเปนกิจกรรมพื้นฐานในการบริหารคุณภาพ  ไมใชเพียงแคการปรับแก   
ผลลัพธที่เบี่ยงเบนออกจากเกณฑมาตรฐานนั้น ใหกลับมาอยูในเกณฑที่ตองการเทานั้น  แตเพื่อ
กอใหเกิดการปรับปรุงดวยการปองกันมิใหเกิดของเสียซํ้าซอนเรื้อรัง พรอมกับยกระดับใหสูงขึ้น
แตละรอบของ PDCA อยางตอเนื่อง   อยางเปนระบบและอยางมีการวางแผน   PDCA  จึงมิใช
เพียงแควงแหวนที่แบนราบ  แตเปนขดลวดสปริงที่มวนไตสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ดังภาพประกอบ 
 

 
 
 
 

                    A       P 

                     C      D 
 
 
ภาพประกอบที่ 2   การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอยางตอเนื่องที่มา : 

สมศักดิ์  สินธุระเวชญ ,2541 : 39 
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 สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์  ( 2540: 79) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ถาตองการปรับปรุงการทํางาน
โดยเพิ่มมาตรฐานขึ้นมาเรื่อย ๆ เพื่อใหงานมีคุณภาพหนวยงานที่รับการพัฒนาใหเจริญกาวหนา
ยิ่งขึ้น กระบวนการดังกลาวจะเปนไปตามภาพประกอบดังนี้ 

 

 

                

                                                                                                                      

                        

 
 

A 
C  

รักษามาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน 

ปรับปรุง 

 
  C 

 
S 
D 

 
C  

 

P 
DD 

 
 S 

D 
 
  

                      ภาพประกอบที่ 3  ก
รักษามาตรฐาน 

                      ที่มา  :    สมศักดิ์  ดล
 
    โดยมีขั้นตอนที่เพิ่มเขาม
ตามนัยดังกลาว หมายถึงการรักษา
สูที่เดิมเพื่อรอการพัฒนาปรับปรุงใ
    สรุป  วัฎจักรของเดมิ่ง (
พื้นฐานการวางแผน (Plan : P) การ
และการปฏิบัติภายหลังการตรวจส
อยางมีคุณภาพและพัฒนาใหเจริญ
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ปจจัยที่สงผลใหการจัดก
การสอน  ครูและบุคลากรทางการ
2541 : 31-32)  กลาวคือ หลักสูตรจ
มาตรฐานโลก  มีเนื้อหาสาระที่จําเ
ปรับปรุง
AA

 
S

CC

 
D

AA
 P

CC
  
ารปรับปรุง
ประสิทธิ์ 

าในกระบ
คุณภาพขอ
หสูงขึ้นสูข
  Deming  
แกไขปรับ
อบ (  Acti
กาวหนายิ่ง

ารศึกษามีค
ศึกษา และ
ะตองมีลัก
ปนตอการเ
A

และรัก
, 2540 

วนการ
งกิจกร
ั้นตอไ

Cycle)
ปรุง ( 
on : A)
ขึ้น  

ุณภาพ
กระบว
ษณะก
รียนรูโ
S
   A
C

   
D

ษามาตรฐา
: 79 

ของ PDCA
รมหรืองาน
ป 
 เปนกระบว
Do  : D )  ก
 ซ่ึงเปนการ

  ประกอบ
นการบริหา
วาง ยืดหยุน
ลกปจจุบัน
AA
นคุณ

 คือม
ที่ทํา

นการ
ารตร
ทํางา

ดวยห
รจัดก
 และ
และอ
PP

C
 DD
ภาพ 

าตรฐาน  ซ่ึงมา
ไมใหต่ําลง  หร

บริหารคุณภาพ
วจสอบผล    ( 
นใหบรรลุตาม

ลักสูตร  กระบ
าร (สมศักดิ์ สิน
มีความเปนสาก
นาคต  เปดโอก
A

ตรฐาน
ือยอนก

ที่ตั้งอ
Check 
เปาหม

วนการ
ธุระเว
ล ทัดเ
าสใหช
SS

C
 DD
   
ลับ

ยูบน
: C ) 
าย

เรียน
ชญ , 
ทียม
ุม
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ชนหรือสังคมมีสวนรวมในการกําหนดและพัฒนาหลักสูตรใหยืดหยุนและหลากหลาย สอด
คลองกับสภาพความเปนอยูที่เปนจริงของชุมชนหรือสังคม  กระบวนการเรียนการสอนจะตอง
เนน      ผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยการสอนมุงเนนการคนหาสรางความรูรวมกันกับผูเรียน   ผู
เรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน  รวมประเมินผลการเรียนรูตนเอง  กิจกรรมและสื่อสอด
คลองสัมพันธกันและสงผลตอการพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน   บทเรียนตองทา
ทายทางปญญา คําถามตาง ๆตองพัฒนาทักษะ   การคิด อารมณ และความรูสึก  ใหโอกาสในการ      
แสดงออกอยางอิสระ มีการเรียน มีการคาดหวังความเปนเลิศของนักเรียนรวมกันทั้งพอ แม        
ผูปกครอง นักเรียน และครู ใชเทคโนโลยีที่กวางขวางเปนเครื่องมือในการเรียนรู และสนับสนุน
ความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองมีความสามารถสูง
สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง  เพื่อใหผูเรียนรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง มีระบบการสรรหา  การผลิต และการพัฒนาครูและบุคลากรที่มีคุณ
ภาพ ประสิทธิภาพ  เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการ
พัฒนาในอนาคต  และมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีการกระจายอํานาจไปสู
ทองถ่ินและสถานศึกษา  ตลอดจนเนนใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องคกรเอกชน หนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนมีสวนรวมในการรับผิดชอบการจัดการศึกษามากขึ้น  โดยที่คุณภาพการ
ศึกษาเปน   ส่ิงสําคัญและมีความจําเปนยิ่งตอการพัฒนาคนและสังคม 
   หลักสําคัญในการพัฒนาการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนาใหมี 
คุณภาพ ประกอบดวยหลักการดังนี้  ( กระทรวงศึกษาธิการ , 2541 : 2) 
    1. รัฐกระจายอํานาจ การกําหนดนโยบายการบริหาร งานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และทรัพยากรใหจังหวัดและสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
     2. โรงเรียนตองใหผูปกครอง ผูนําชุมชน องคกรปกครองทองถ่ินไดมีสวนรวม          
รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการโรงเรียน 
     3. โรงเรียนตองแสดงภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน และผูปกครอง  
มาตรฐานที่กําหนด และผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
      กระบวนการที่เปนกลไกสําคัญ ในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยอาศัยหลักการสําคัญดังกลาวขางตน   คือการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงกระบวนการของ
การประกันคุณภาพการศึกษา  จะมีความสัมพันธกับปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยจะเปนกลไกผลักดันใหทุกปจจัยมีคุณภาพ และนําไปสูการจัดการศึกษาที่มี        
คุณภาพอยางแทจริง ดังภาพประกอบแสดงความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาดังนี้ 
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 การพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  

 

 

 
 
          ภาพประกอบที่ 4   ความสัมพันธระหวางกา
                                         การประกันคุณภาพการศ
          ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ , 2541: 3 

 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1. ความหมายของคุณภาพ  

     คําวา “คุณภาพ”  ไดมีผูนําไปใชในหลา
ความคิดเห็น ในระดับสากลองคกรอนามัยโลก ได
คุณลักษณะ และคุณสมบัติรวมทั้งหมดของผลิตผล
กําหนดไวชัดแจงหรือตามแนวที่แฝงไว ( วิฑูรย  ส
สมศักดิ์  สินธุระเวชญ    ( 2542 : 45) ไดใหความห
พอใจดวยการทําใหความตองการ และความสมหว
คลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชา
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
รพัฒนาคุณภาพการ
ึกษา 

ยลักษณะ ทั้งในเชิง
นิยามความหมายขอ
 หรือบริการที่เปนไ
ิมะโชคดี , 2541 : 3)
มายไววา คุณภาพ ห
ังของลูกคาไดรับกา
ติ ( 2542: 7) ที่ไดให
กระบวน 
การเรียน 
การสอน 
กระบวนการ 
บริหารจัดการ
หลักสูตร
ศึกษากับ                    

นิยาม  ความรูสึก  
ง “คุณภาพ” หมายถึง   
ปตามความตองการที่
   สวน                           
มายถึง การทําใหลูกคาพึง
รตอบสนอง  ซ่ึงสอด
ความหมายไววา คุณภาพ 
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คือภาวะหรือสภาพที่เปนคุณ หรือเปนคุณประโยชนในทางธุรกิจ และอุตสาหกรรม ถือวาลูกคา
หรือผูบริโภคสําคัญ   จึงใหนิยามความหมายวา  คุณภาพคือสภาพที่เปนคุณประโยชนและทํา
ความ  พึงพอใจแกลูกคา  
     ในทํานองเดียวกัน ดร. ไฟเกนบาม  (Feigenbum อางถึงในสมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 
2542 : 7) ไดใหความหมายไววา คุณภาพหมายถึงส่ิงที่ดีที่สุดสําหรับเงื่อนไขลูกคา (การใชงาน
และราคา)   ซ่ึงสอดคลองกับ แชลลิส (Sallis , 1993 : 22-23)  ที่กลาววา  คุณภาพหมายถึงความ
สมบูรณแบบซึ่งใกลเคียงกับความดี  ความงาม  ความจริง ที่แสดงถึงความมีมาตรฐานสูงสุด   
นอกจากนี้คุณภาพยังมีความหมายที่สัมพันธกัน  2  ดานคือดานผูผลิต  คุณภาพหมายถึงตรงตาม
มาตรฐาน  และดานผูบริโภค  คุณภาพหมายถึง  ตรงตามความตองการ  สวน  ทากูชิ  , เอลซาเยด  
และเชียง  (  Taguchi  ,  Elsayed  and  Hsiang , 1989 : 2) ไดนิยามคําวาคุณภาพในแงของความ
สูญเสียที่เกิดแกสังคม  โดยบุคลากรทั้ง 3 ถือวาความสูญเสียที่สินคานั้นทําใหเกิดกับสังคมนอยที่
สุดนับแตสินคานั้นออกสูตลาด  
     กลาวโดยสรุป คุณภาพ หมายถึงคุณลักษณะ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือบริการ
ที่ไดมาตรฐานและทําใหลูกคาพึงพอใจ  ซ่ึงแตกตางกันไปตามความรูสึก หรือความตองการของ 
ผูใช หรือลูกคา 
    สําหรับคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่ผูเรียนเกิดลักษณะตาง ๆ ครบถวนตามความ
คาดหวังของหลักสูตร ( ปฏิพัทธ  สุวรรณศร ,2539 : 2) 
 
2. ความหมายของการประกันคุณภาพ 

  คําวา“การประกันคุณภาพ” เปนคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษคือ Quality Assurance  
คําวา “การประกัน” ตรงกับภาษาอังกฤษวา  Insurance    สวน Assurance แปลวาการใหความ  
มั่นใจแตคําวา Quality  Assurance   นักการศึกษาสวนใหญจะหมายถึงการประกันคุณภาพ      
การศึกษา (สุนทร  โสตถิพันธุ , 2541 : 49)  ในการวิจัยครั้งนี้จึงถือคําวา Quality Assurance    
แปลวาการประกันคุณภาพ   สําหรับความหมายของการประกันคุณภาพไดมีนักการศึกษาให
ความหมายไวดังนี้ บรรจง  จันทมาศ ( 2539 : 2)  ไดกลาววา การประกันคุณภาพหมายถึง          
กิจกรรมหรือการปฏิบัติใด ๆ ที่หากไดดําเนินการตามระบบและแผนที่วางไว จะทําใหเกิดความ
มั่นใจไดวาจะไดผลงานที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค   สวนสงบ  ลักษณะ ( 2541: 2)   
ใหความหมายไววา  การประกันคุณภาพ คือการวางแผนและการปฏิบัติของหนวยผลิตที่มุงจะ
ผลิตส่ิงที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชผลผลิต สอดคลองกับ วันชัย ศิริชนะ(2539: 
10)  ที่ไดกลาววา การประกันคุณภาพคือการทํากิจกรรมใด ๆ สะทอนถึงความมีคุณภาพ 
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 สําหรับสุนทร  โสตถิพันธุ ( 2541 : 52 ) ไดเสนอวา การประกันคุณภาพ หมายถึง
การจัดระบบบริหารวิชาการในมหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการกําหนดคุณ
ภาพ  การสราง  การรักษา การติดตามขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการผลิต และการปรับปรุงคุณ
ภาพงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด     
 จากความหมายดังกลาว จึงสรุปไดวา การประกันคุณภาพ หมายถึง การวางแผน
เพื่อปฏิบัติการใด ๆที่จะใหไดมาซึ่งผลงาน หรือผลผลิตที่มีคุณภาพตามความตองการหรือคุณ
ลักษณะที่พึงประสงคของผูใช 
 
3. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เกี่ยวกับความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไดมีนักการศึกษาและ    
หนวยงานทางการศึกษาใหความหมายไวดังนี้  สมศักดิ์  สินธุระเวชญ ( 2539 : 2 ) กลาววา การ
ประกัน    คุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการที่จะยกมาตรฐานของโรงเรียนตางๆ ที่ยังไมเขา
มาตรฐาน  ผลักดันใหไดมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ผูจบการศึกษามีคุณ
ภาพตาม มาตรฐานที่กําหนดไว สอดคลองกับ  สุรัฐ ศิลปอนันต (2539 : 13) ที่ไดกลาวไววา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เปนการกําหนดมาตรฐานใหสูงแลวเขาถึงมาตรฐานที่ไดกําหนดไว 
โดยประเมินความสําเร็จของผูเรียนใหไดมาตรฐานตามหลักสูตร การมีเปาหมายชัดเจนและการ
กําหนดระบบ 2 ระบบ คือความรับผิดชอบ (Accountability) และการวัดผล (Measurement) จะ
เปนเครื่องกําหนดความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนและความคาดหวัง สําหรับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541 ก :  2) ไดใหความหมายไววา การประกันคุณภาพการ
ศึกษา  หมายถึงการใหความมั่นใจแกผูรับบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของวาโรงเรียนเอกชนมี
แนวการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  สอดคลองกับหลักการ นโยบาย และจุดเนน
ของแผนการศึกษาของรัฐ และโรงเรียนไดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเปนรูปธรรม เพื่อ  
คุณภาพการศึกษาที่ดีของผูเรียนแตละคน และทุกคน 

 ในทํานองเดียวกัน  สงบ  ลักษณะ ( 2541 : 2 )  ไดกลาววา การประกันคุณภาพ       
การศึกษา  เปนกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผูที่รับผิดชอบจัดการศึกษา ที่
จะรับประกันใหสังคมเชื่อมั่นวาจะพัฒนาผูเรียนใหครบถวนตามมาตรฐานที่ระบุไวในหลักสูตร 
และตรงกับความมุงหวังของสังคม   ซ่ึงสอดคลองกับ  เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ ( 2540 : 33) ทีได
สรุปความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไววา  การประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึง  
การรับประกันคุณภาพของกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนวา  ไดมีการวางแผนการทํางาน
และดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ  เพื่อใหผลผลิตของโรงเรียน  มีคุณภาพตรงตาม   
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มาตรฐานทางการศึกษา  และตรงตามความตองการของผูรับบริการไดตลอดเวลา  สวนไพฑูรย  
สินลารัตน  (2539: 5) ไดใหความหมายไววา การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การบริหาร
การศึกษาตามปกติที่มุงหวังปรับปรุงใหดีขึ้น 
 จึงสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง  กระบวนการยกมาตรฐาน
ของสถานศึกษาใหเขาสูเกณฑมาตรฐานตามที่กําหนดไว  เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูเกี่ยวของ
วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  
 
4. จุดมุงหมายในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541 ก : 1) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายใน 
การประกันคุณภาพการศึกษาไวดังนี้ 
 1)  เพื่อกระตุนใหโรงเรียนเอกชนไดพัฒนาตนเองถึงระดับมาตรฐานการศึกษาที่นํา
มาใชเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
 2)  เพื่อใหสาธารณชน ผูทรงคุณวุฒิ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ     เอก
ชนไดรับทราบ  เกิดความเชื่อถือ มั่นใจตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 47 (ราชกิจจานุเบกษา,2542 : 
14 ) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาไวชัดเจนวาเปนไปเพื่อพัฒนาคุณ
ภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 จึงสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษามีจุดมุงหมายที่สําคัญ เพื่อพัฒนาคุณ
ภาพ   การศึกษาและใหผูเกี่ยวของเกิดความมั่นใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
5. หลักการประกันคุณภาพการศึกษา  
  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีความแตกตางกันไปตามรูปแบบและ
ความเหมาะสมที่แตละหนวยงานไดพัฒนาขึ้น   แตทั้งนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการเดียวกัน 
คือใหสถานศึกษามีอิสระ  ความคลองตัว  ในการบริหารและจัดการเพื่อความมีคุณภาพอยางเต็ม
ที่ และพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก หรือเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกเขาไปมี
สวนรวมในการพัฒนา ( มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ,2541 : 6) และสถานศึกษา คือหนวยที่
ตองรับประกันคุณภาพการจัดการศึกษาโดยตรงประกอบดวย  คณะครู  บุคลากรในสถานศึกษา 
คณะกรรมการโรงเรียน  หนวยงานที่เกี่ยวของโดยมีฝายทวงสิทธิ์ เมื่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ไมไดมาตรฐานที่กําหนด  เรียงตามลําดับ คือ  นักเรียน  นักศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชน ชาติ นั่นคือ
ทุกคนที่ไดรับผลกระทบของนักเรียนที่จบจากสถานศึกษา ( สงบ  ลักษณะ , 2540 : 3) 
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 สําหรับภานุวัฒน  ภักดีวงศ  ( 2542 : 35) ไดกลาวถึงหลักการประกันคุณภาพ        
การศึกษาไวดังนี้  
 1) การกระจายอํานาจทางการศึกษาในรูปแบบที่ผสมผสานกันระหวางรูปแบบการ   
แบงอํานาจ  และการใหอํานาจ 
 2)  การมีสวนรวมในทางการศึกษา ในรูปของการผสมผสานระหวางรูปแบบของ
การเขามามีสวนรวม และการรวมคิด 

3) การจัดการและบริหารการศึกษา โดยใชแผนยุทธศาสตรปรับปรุงโรงเรียน      
กับธรรมนูญโรงเรียนพันธกรณีรวมกันในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 สวนกรมวิชาการ  ( 2542: 3) ไดกลาวถึงหลักการประกันคุณภาพการศึกษาไวดังนี้ 
 1)   การสรางความมั่นใจ ความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
  2)  การมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษาของทุกฝาย ทั้งผูใหและผูรับบริการ 
   3)  ความรวมมือทางวิชาการขององคกร บุคลากรในพื้นที่ 
 4)  การดําเนินงานเนนคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับ ทุกขั้นตอน 
 5)  การดําเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบได 
 6)  การรายงานสูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 
 กลาวโดยสรุป หลักการประกันคุณภาพการศึกษาคือการสรางความมั่นใจ  ความ     
พึงพอใจ  ในคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย  รัฐจะตองกระจายอํานาจทางการศึกษาและ
ใหอิสระแกสถานศึกษาในการบริหารและจัดการเพื่อความมีคุณภาพและขณะเดียวกันสถาน
ศึกษาก็จะตองเปดโอกาสใหชุมชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  การดําเนิน
งานทุกขั้นตอนสามารถติดตามตรวจสอบไดและมีการรายงานสูธารณชนและผูเกี่ยวของ 
 
6. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่จะชวยใหการจัดการศึกษาของ   
สถานศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ  โดยสถานศึกษาตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาเปนเปาหมาย
การพัฒนาที่ชัดเจนสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ แลวดําเนินการจัดการศึกษาใหสามารถ
สรางความมั่นใจวาผูเรียนจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานที่กําหนด โดยมีแนวดําเนินงานที่สําคัญ
ดังนี้  (กรมวิชาการ  , 2542: 17) 

6.1  การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน 
6.2  การบริหารจัดการคุณภาพ 

 6.3  การตรวจสอบ  ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
 6.4  การรายงานคุณภาพการศึกษา 
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ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 6.1  การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน   
  ธรรมนูญโรงเรียน เปนขอตกลงที่กําหนดเปนลายลักษณอักษรรวมกัระหวาง  
สถานศึกษากับชุมชนเพื่อใชเปนแผนแมบท  ในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในชวงเวลา
ที่กําหนด โดยใชขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษาเปนพื้นฐานในการพัฒนา มีองคประกอบดัง
นี้ (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ , 2541 : 33) 
  1)   ขอสรุปเกี่ยวกับสถานศึกษา ประกอบดวย 
    1.1)  ประวัติความเปนมา 
  1.2)  ขนาด ที่ตั้ง 
  1.3)  ประชากร 
  1.4)  ความคาดหวังเกี่ยวกับนักเรียน หลักสูตร การเรียนการสอน 
  2)   เปาหมายของโรงเรียนในเรื่องนโยบาย การปฏิบัติ และผลผลิตของ 
    2.1)  หลักสูตร 
       2.2)  สภาพแวดลอม 

        2.3)  การบริหาร 
             2.4)  การกํากับและตรวจสอบ 
             2.5)  การรายงาน 
         2.6)  ทรัพยากร 

  3)  จุดเนนในการพัฒนาคุณภาพ  มีการเรียงลําดับความสําคัญของแตละเรื่อง
ที่สอดคลองกับศักยภาพ และความสามารถของสถานศึกษา 
 4)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามธรรมนูญโรงเรียน 
 5)  ขอกําหนดของบุคลากร ประกอบดวย 
 5.1)  บทบาท สิทธิ หนาที่ของผูบริหาร ครู บุคลากร 
 5.2)  คณะกรรมการโรงเรียนมีหนาที่อยางไร 
 5.3)  บทบาทของชุมชน 
 5.4)  สวัสดิการ ผลประโยชน 
 5.5)  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
           6)  ขอปฏิบัติของนักเรียน ประกอบดวย 
  6.1)  สิทธิ และหนาที่ 
  6.2)  กฎของโรงเรียน 
                  6.3)  การรักษาวินัย 
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 7)  ภาระหนาที่ของโรงเรียน ประกอบดวย 
 7.1)  การประเมินนักเรียน 
 7.2)  การรายงาน 
 8)  งบประมาณ 
   กรมวิชาการ (2542: 20-21) ไดเสนอแนวทางในการจัดทําธรรมนูญโรงเรียนไวดังนี้ 
 1)  ศึกษา/ทบทวนสถานภาพปจจุบันจากขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเกี่ยวกับ 

 -  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  -  ขอมูลยอนกลับจากการปฏิบัติที่ผานมา 
  -  ขอมูลพื้นฐาน ไดแกความตองการของผูปกครอง ชุมชน นโยบาย กฎ  
ระเบียบ แนวปฏิบัติ แนวโนมการพัฒนา ความพรอมและศักยภาพของสถานศึกษา 
       2)  จัดทําธรรมนูญสถานศึกษา ในชวงเวลาที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร ประกอบ
ดวยหัวขอสําคัญดังนี้ 
 -  ภาพรวมของสถานศึกษา 
 -  เปาหมายของสถานศึกษา 

 -  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 -  แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 -  บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
 -  บทบาทหนาที่ของผูเรียน 
 -  แผนงบประมาณ แผนการกํากับ ตรวจสอบและรายงาน 

 3)  เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาใหความ 
เห็นชอบ 
 4)  ประกาศใชธรรมนูญการศึกษา 
  สรุป  ธรรมนูญโรงเรียนเปนแผนแมบทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สถาน
ศึกษาจะตองจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทํา    
ธรรมนูญโรงเรียนเปนการดําเนินการรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน   โดยมีแนวทางการ
จัดทําคือการศึกษา / ทบทวนสภาพปจจุบันของสถานศึกษา  การจัดทําธรรมนูญสถานศึกษาเปน
ลายลักษณอักษร การเสนอคณะกรรมการโรงเรียนและคณะผูบริหารใหความเห็นชอบ และการ
ประกาศใชธรรมนูญโรงเรียน 
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 6.2  การบริหารจัดการคุณภาพ 
  การบริหารจัดการคุณภาพ  เปนการนําทรัพยากรและวิธีการมาดําเนินการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง  มีระบบคุณภาพ  มีมาตรฐานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในธรรม
นูญสถานศึกษา ( กรมวิชาการ , 2542 :  23) 
  การบริหารจัดการคุณภาพ  มีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ ( กรมวิชาการ , 
2542 : 24 – 25) 
  1)  จัดระบบคุณภาพการดําเนินงานในสถานศึกษา  โดยเนนระบบคุณภาพ
ดานการเรียนการสอน  และดานการจัดการและบริการ  โดยมอบหมายบทบาทหนาที่ใหแก
บุคลากรที่เกี่ยวของอยางชัดเจสและเหมาะสม 
  2)  กําหนดนโยบาย  แนวดําเนินงานและวิธีปฏิบัติงานของระบบคุณภาพใน
สถานศึกษาใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

   3)  ประกาศใชระบบคุณภาพ  ใหผูรับผิดชอบทุกคนทราบและดําเนินงานตาม
บทบาท  หนาที่  ความรับผิดชอบ 

   4)  พัฒนาบุคลากร  ใหมีความรู  ความเขาใจในวิชาการตาง ๆ เพื่อพัฒนา       
คุณภาพผูเรียนและใหมีความเขาใจในระบบคุณภาพโดยรวมตามเงื่อนไขความสําเร็จตาง ๆ ได
แกความตระหนักของบุคลากรในเรื่องคุณภาพ   การทํางานเปนทีม  ประสิทธิภาพในการสื่อสาร  
การบริหารเวลา  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบตาง ๆ การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง  การทําแฟมสะสมผลงาน  การจัดทําส่ือ  การวิจัยในชั้นเรียน 

  5)  ติดตาม  กํากับ  และเฝาระวังการดําเนินงานและผลการดําเนินงานปรับ
ปรุง แกไขการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

  สรุป  การบริหารจัดการคุณภาพ  เปนการนําทรัพยากรและวิธีการตาง ๆ มาดําเนิน
การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง  มีระบบคุณภาพ  มีมาตรฐานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ในธรรมนูญศึกษา  โดยมีแนวทางในการดําเนินงานคือการจัดระบบคุณภาพการดําเนินงานใน
สถานศึกษา   กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของระบบคุณภาพ  ประกาศใชระบบคุณภาพ   
การพัฒนาบุคลากร  และติดตามผลการดําเนินงานปรับปรุงแกไขอยางสม่ําเสมอ 

        6.3  การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา   

 เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน  การประเมินสภาพและผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพที่กําหนดในธรรมนูญสถานศึกษา เพื่อ      
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 
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  6.3.1  การตรวจสอบคุณภาพ   เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน  
และประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาสําหรับนําไปเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ที่กําหนดไวในธรรมนูญสถาน
ศึกษาอยางตอเนื่อง  การดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีดังนี้ ( กรมวิชาการ, 2542 : 26) 

      1)  กําหนดแผนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไวในแผนปฏิบัติงาน     
ทุกงาน/โครงการ ของสถานศึกษา 
                 2)  มอบหมายการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน ตรวจสอบผลผลิต   
และตรวจสอบระบบคุณภาพใหบุคลากรตามความเหมาะสมของลักษณะของสิ่งของที่จะตรวจ
สอบ  ทั้งนี้ตองมีคณะผูรับผิดชอบงานนั้นรวมอยูดวย 
                    3)   ดําเนินการตรวจสอบตามแผนและวิธีการที่กําหนดไว 

 4)   เก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล สรุปผลการตรวจสอบและปฏิบัติการ         
ปรับปรุงแกไข 
                           5)   ตรวจติดตามการปฏิบัติการปรับปรุงแกไข 
   6)  รายงานผลการตรวจสอบตอคณะผูบริหารเพื่อทบทวนคุณภาพการ
ศึกษาทุกสิ้นภาคเรียนและสิ้นปการศึกษา 

 6.3.2  การทบทวนคุณภาพการศึกษา  เปนการนําผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาตลอดปการศึกษาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเมื่อครบรอบตามชวงเวลา
ของธรรมนูญสถานศึกษามาประเมินวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวเพียงใด เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบคุณภาพของสถานศึกษาและผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ขอมูลที่ใชในการทบทวนคุณภาพการศึกษามีดังนี้  ( กรมวิชาการ ,2542 : 27) 
  1)  ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก
สถานศึกษาเกี่ยวกับผูเรียนการดําเนินงานดานการเรียนการสอนการจัดการและบริการ  การ
ปฏิบัติงาน 
  2)  ขอเสนอแนะ  ขอสังเกต  การรองเรียนจากผูเรียน  ผูปกครอง  ชุม
ชน และผูเกี่ยวของ  เชนศึกษานิเทศก  ผูมาเยี่ยมชม  
  3)  การปฏิบัติการแกไขที่ยังไมสําเร็จ 
  4)  การใชทรัพยากร เชนบุคลากร งบประมาณ  อุปกรณ อาคารสถานที่ 
 สรุปการทบทวนคุณภาพการศึกษาดําเนินงานโดยคณะผูบริหารสถานศึกษา และ 
คณะกรรมการสถานศึกษาทุกสิ้นปการศึกษาและเมื่อครบรอบตามชวงเวลาของธรรมนูญ     
สถานศึกษาและนําผลการตรวจสอบ   ทบทวนไปปรับปรุง  และพัฒนาการดําเนินงานของ  
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
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 6.4    การรายงานคุณภาพการศึกษา  เปนการสื่อสารใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึง  ความกาวหนาและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ    
การศึกษาที่กําหนดในธรรมนูญสถานศึกษาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอสาระการรายงานมีหลาก
หลายตามความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ดังนี้    (กรมวิชาการ ,2542: 28) 
              1)   ผูเรียนและผูปกครองเปนรายบุคคล เนนการรายงานคุณลักษณะและผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนระยะ ๆ  เชนทุกสิ้นภาคเรียน และสิ้นปการศึกษา 
              2)  ผูปกครองและชุมชนเนนการรายงานผลการดําเนินงานและความกาวหนา
ของงาน กิจกรรมสําคัญ ๆ ที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนและชุมชน   ความสําเร็จและความภาคภูมิ
ใจที่สรางความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพสถานศึกษาเมื่อส้ินปการศึกษาและเมื่อครบ
รอบตามชวงเวลาของธรรมนูญสถานศึกษา 
              3)  หนวยงานที่เกี่ยวของ  เนนการรายงานผลการดําเนินงานจัดการศึกษาเปน 
รายปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเมื่อครบรอบตามชวงเวลาของธรรมนูญสถานศึกษา  
  สรุป  การรายงานคุณภาพการศึกษา เปนการสื่อสารใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงความกาวหนาและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่กําหนดไวในธรรมนูญสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
7.  กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ( 2541: 81-83) ไดกลาวถึงกระบวนการในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้ 
                    1)  การควบคุมคุณภาพภายใน ( Internal Quality Control)  เปนสวนที่สถาบัน      
อุดมศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในขององคประกอบตาง ๆ ในการควบคุมคุณ
ภาพภายในนั้น ตองดําเนินการอยางเปนระบบและคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆที่คิดวาจะมีผลตอ
คุณภาพ โดยใชหลักการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม  พรอมทั้งมีระบบตรวจสอบ และประเมิน
ผลการดําเนินการภายในดวย 

2)  การตรวจสอบคุณภาพ ( Quality  Auditing)  หมายถึง  การตรวจสอบและการ
ดําเนินการของระบบควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาไดจัดใหมีขึ้น  โดยเปนการ   
ตรวจสอบเชิงระบบ  มุงเนนการพิจารณาวา  สถาบันไดมีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม       
ไดใชระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใด  และมีขั้นตอนการดําเนินการที่จะทําใหเชื่อถือไดหรือไมวาการ
จัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีคุณภาพ 
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   3)  การประเมินคุณภาพ ( Quality  Assessment) หมายถึง  กระบวนการประเมินผล
การดําเนินงานของคณะในภาพรวมวาเมิ่อมีการใชระบบการประกันคุณภาพ  หรือระบบควบคุม   
คุณภาพแลว ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด 
 สําหรับกรมวิชาการ ( 2542 : 3-4)   ไดกลาวถึงกระบวนการสําคัญในการประกัน
คุณภาพการศึกษาประกอบดวยการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 
 1)  การควบคุมคุณภาพการศึกษา เปนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐานที่กําหนดไว ประกอบดวย 
  1.1)   การกําหนดมาตรฐานการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตร
ฐานการศึกษาระดับชาติ  เขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาให
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และจัดทําขอมูลพื้นฐานการศึกษาไวเพื่อใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตอไป 
 1.2)  การพัฒนาเขาสูมาตรฐาน  โดยกระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษา
และ/หรือตนสังกัดและสถานศึกษาจัดทําแผนเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณ
ภาพการศึกษาเขาสูมาตรฐานที่กําหนดไว   
 1.3)  ในดานการพัฒนาหลักสูตร  ส่ือ การพัฒนาครูและบุคลากร ธรรมนูญ
สถานศึกษา การเรียนการสอน การแนะแนว  การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 
เปนตน  โดยเนนระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผนติดตาม  กํากับ    การดําเนินงานอยาง
จริงจัง   และตอเนื่อง 
 2)  การตรวจสอบ  ทบทวน  และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา   เปนการดําเนินงาน 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   เขตพื้นที่การศึกษา  และ/หรือตนสังกัดและกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อยืนยัน ชวยเหลือ สนับสนุน เฝาระวัง ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดมุงไปสูมาตรฐานที่ตองการดังนี้ 
 2.1)   การตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานทั้งระบบดวยตนเองของ        
สถานศึกษาเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  และ  
รายงานผลตอผูปกครอง ชุมชน สังคม และผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
 2.2)  การตรวจสอบและทบทวนการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่การ
ศึกษาและ/หรือตนสังกัด  เพื่อสงเสริม  สนับสนุนและ/หรือใชมาตรการในการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพ     การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 
 3)  การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา  เปนการดําเนินงานประกันคุณภาพ    
ภายนอกโดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินและรับรองวา
สถานศึกษาจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
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 ในการดําเนินงานตามกระบวนการดังกลาว กรมวิชาการ ( 2542 :5-16)ไดกําหนด
เปนเปาหมาย มาตรการและแนวการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐานของหนวยงานแตละระดับไว ดังนี้ 
 
 การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
 เปาหมาย 
 1)  มีมาตรฐานการศึกษาระดับชาติทั้งดานผลผลิต กระบวนการ และปจจัย 
 2)  มีนโยบาย แผนงาน และรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนให    
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
 3)  มีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 มาตรการและแนวทางการดําเนินงานระดับกระทรวง 
 มาตรการ 
 1)  กําหนดมาตรฐานการศึกษา 
 2)  กําหนดนโยบาย แผนงาน  รูปแบบและแนวทางการดําเนินงานประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
        3)  กําหนดแผนงาน  รูปแบบ  วิธีการติดตาม  กํากับ  และใหความชวยเหลือ 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1)  จัดทําและประกาศมาตรฐานการศึกษา 
 2)  จัดทําและประกาศนโยบาย  รูปแบบ  แผนงาน  แนวทางการประกัน 
คุณภาพการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษานําไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
 3)  จัดตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4)  สงเสริม  สนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และเขตพื้นที่การศึกษา 
 5)  รณรงค  สงเสริมสนับสนุนใหผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน และ 
สถาบันตาง ๆ มีสวนรวมรับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 6)  จัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 มาตรการและแนวทางการดําเนินงานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 มาตรการ  
 1)  กําหนดเปาหมาย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา/ 
ตนสังกัดมุงไปสูมาตรฐาน 
 2)  กําหนดแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3)  สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน เขตพื้นที 
การศึกษา 
 4)  รณรงคใหผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  เอกชน  และสถาบันตาง ๆ มีสวนรวม         
รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
  1)   จัดทําและประกาศเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การ
ศึกษา 
 2)  จัดทําแผนงาน และแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในเขต   
พื้นที่การศึกษา 
 3)  ดําเนินการสงเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดานปจจัย  และกระบวนการ 
 4)  ประชาสัมพันธและประสานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา 
 
 มาตรการและแนวทางการดําเนินงานระดับสถานศึกษา  
 มาตรการ 
 1)  กําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพมุงสูมาตรฐานการศึกษาชาติและจัดทําแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 
  2)  จัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาไปสูมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด        
แนวทางการดําเนินงาน 
 3)  กําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพและระดับคุณภาพที่พึงประสงค 
ของสถานศึกษา 
 4)  จัดทําธรรมนูญสถานศึกษา/แผนพัฒนาคุณภาพรวมกับคณะกรรมการ        
สถานศึกษา   
 5)  ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน
ผลอยางเปนระบบโดยทุกฝายมีสวนรวม 
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 การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
   เปาหมาย 
  1)   มีการตรวจสอบ และทบทวนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาตนเองของสถานศึกษา
อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 
 2)  มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหนวยงาน  
ที่เกี่ยวของ 
 3)  มีการเสนอแนะสถานศึกษาที่ยังไมไดมาตรฐานใหปรับปรุงแกไข 
 4)  มีการรายงานความกาวหนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศ  
  
 มาตรการและแนวทางการดําเนินงานระดับกระทรวง  
 มาตรการ 
  สงเสริม  สนับสนุนการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
                     1)   จัดทําแนวทางและตัวอยางเครื่องมือตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษา 
                     2)   จัดทําเครื่องมือมาตรฐานประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
                     3)   ติดตาม กํากับ ชวยเหลือดําเนินงานตรวจสอบ ทบทวนและสงเสริมคุณภาพ 
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
                      4)  รายงานคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
 
 มาตรการและแนวทางการดําเนินงานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 มาตรการ 
 1)  กําหนดกรอบและแผนการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 2)  ดําเนินการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขต   
พื้นที่การศึกษา   
 3)  ดําเนินการติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา  ตามขอเสนอแนะ  การปรับ
ปรุง แกไข 

4) รายงานคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
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 แนวทางการดําเนินงาน 
 1)  จัดทํากรอบ  แผนงานและแนวดําเนินการตรวจสอบ  ทบทวนและปรับปรุง 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การใหความชวยเหลือ  สนับสนุน  และรักษาคุณภาพการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 2)  ประเมินคุณภาพผูเรียนโดยใชเครื่องมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาในเขต 
พื้นที่การศึกษา 
 3)  ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 4)  ดําเนินการทบทวนคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
 5)  ดําเนินการใหความชวยเหลือสนับสนุน  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
   6)  จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
               
 มาตรการและแนวทางการดําเนินงานระดับสถานศึกษา 
   มาตรการ 
         1)   กําหนดแนวทางการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาของตนเอง 

              2)  รับการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพการศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษา 

           3)  ดําเนินการปรับปรุงแกไข  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเองตาม 
ขอเสนอแนะของเขตพื้นที่การศึกษา 
 4)  รวมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา   
ปรับปรุง  แกไข  และเรงรัด  พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
 5)  รายงานผลการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพตอผูปฏิบัติ  ผูปกครอง ชุมชน  
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
 การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
          เปาหมาย 

1) มีกรอบการประเมินและดําเนินการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
 2)  มีการเฝาระวังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองใหมีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 3)  มีการรายงานผลการรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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        มาตรการและแนวทางการดําเนินงานระดับกระทรวง 
              มาตรการ 
 1)   กําหนดกรอบ แนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของ        
สถานศึกษา 
 2)  สงเสริม  สนับสนุนการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา 

                  แนวทางการดําเนินงาน 
 1)  จัดทํากรอบแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 2)  สนับสนุนใหขอมูลสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
           มาตรการและแนวทางการดําเนินงานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
                มาตรการ 
 1)   สนับสนุนและประสานงานการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 2)   ติดตาม เฝาระวัง คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
แลว 
 3)  รายงานผลการรับรองคุณภาพการศึกษา 
 

แนวทางการดําเนินงาน 
1)  สนับสนุนและประสานงาน  ดําเนินงานประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา 
  2)  ติดตาม เฝาระวังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดรับการรับรอง 

คุณภาพแลว 
                      3)  รายงานคุณภาพการศึกษาและการรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอ
สังกัดกระทรวงและสังคม 
 
       มาตรการและแนวทางการดําเนินงานระดับสถานศึกษา 
                    มาตรการ 
                    1)  รับการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา 
                    2)  เฝาระวัง และทบทวนคุณภาพการศึกษาของตนเอง 
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                     แนวทางการดําเนินงาน 
                    1)  ศึกษาเงื่อนไขการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา 
                    2)  ทบทวนคุณภาพการศึกษาของตนเองตามเงื่อนไขและเกณฑการรับรอง 
คุณภาพการศึกษา 
                    3)  วางแผนและขอรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษา 
                     4)  รับการประเมิน เพื่อรับรองคุณภาพการศึกษา 
                     การดําเนินการทั้ง 3 ประการเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธและสงผลซึ่งกัน 
และกัน   กระบวนการแทรกแซงคุณภาพการศึกษา สามารถดําเนินการทั้งในระหวางกิจรรมการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา และในกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสรุปความสัมพันธ
ของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดังภาพประกอบที่ 5 
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ี่ 5  ความสัมพันธของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
งศึกษาธิการ, 2541 : 4 

 
วนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ( 2542 : 9) ไดกลาววา ในการ
การศึกษานาจะมีกระบวนการดังนี้ 
  กําหนดมาตรฐานและระดับคุณภาพของสถานศึกษา  ครู  และบุคลากร  ส่ือและ
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 2)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน รวมทั้งผูประเมินและระยะเวลาของการ
ตรวจสอบและประเมิน 
 3)  ตรวจสอบและประเมินวาส่ิงที่กําหนดในขอ 1  มีครบหรือไม  ถามีจัดอยูใน  
คุณภาพระดับใด 
 4)  ตรวจสอบและประเมินวา มีใช หรือปฏิบัติหรือไม   ถาปฏิบัติจัดคุณภาพอยู    
ระดับใด 
 5)   ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติวามีคุณภาพและไดมาตรฐานหรือไม 
 6)  แจงผลประเมินไปยังผูเกี่ยวของ 
   7)  ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินเพื่อใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
 กลาวโดยสรุป  กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยการดําเนินงาน 
3 ขั้นตอน คือ 
 1.  การควบคุมคุณภาพการศึกษา   เปนแนวทางการปฏิบัติที่นําสถานศึกษาเขาสู 
คุณภาพประกอบดวยกิจกรมการดําเนินงานที่สําคัญคือ  1) การกําหนดมาตรฐานดานปจจัย 
กระบวนการและผลผลิต   2)  กิจกรรมการพัฒนาปจจัยทางการศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน  การควบ
คุมคุณภาพการศึกษาเปนระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาซึ่งจะตองดําเนินการจัดอยาง
เปนระบบและคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา 
 2.  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการดําเนิน
การตามขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาไดจัดใหมีขึ้นภายในสถานศึกษา   
โดยมุงพิจารณาวาสถานศึกษา ไดมีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม  ใชระบบที่ไดพัฒนาขึ้น
เพียงใด และมีขั้นตอนการดําเนินงานที่เชื่อถือไดหรือไมวา  สามารถจัดการศึกษาไดอยางมี      
คุณภาพประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญคือ  1) การประเมินความกาวหนาของการจัดการศึกษา
และการจัดทํารายงานของสถานศึกษาตอประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ   2) การติดตาม
ตรวจสอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ   3) มาตรการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาที่มีคุณภาพไมถึง
เกณฑมาตรฐานของหนวยงานที่เกี่ยวของ  
  3.  การประเมินคุณภาพการศึกษา  เปนแนวปฏิบัติในการประเมินผลการดําเนิน
งานของสถานศึกษาเมื่อมีการใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยบุคลากรในสถาน
ศึกษาและหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น  ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 
คือ  1) การทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   2) การรับรองเพื่อประเมินมาตรฐานการ
ศึกษาของ สถานศึกษา 3) การประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพในภาพรวมของ
สถานศึกษา 
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การประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ         
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และกรมสามัญศึกษา 

1.  การประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
 

      สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการรับผิดชอบดูแลสถานศึกษาที่เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศประมาณ 40,000 โรง 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540: 73)  ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเปาหมายในการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาดังตอไปนี้ ( สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง
ชาติ,2541 : 5-7) 

 1.1  หลักการ  นโยบาย  มาตรการ และเปาหมาย 
 1.1.1  หลักการ 
                            1)  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระจายอํานาจ
ในการบริหารงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ และโรงเรียน 
  2)  ใหคณะกรรมการตามกฎหมาย (กปช. กปจ. กปอ.) ผูปกครอง และ
ชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.1.2  นโยบาย 
  1)   จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหทุกโรงเรียนมี       
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเทาเทียมกัน 
 2)   สงเสริมใหมีความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกรตาง ๆ ใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสรางจิตสํานึกในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ตอการจัดการศึกษารวมกัน 
 3)  สรางความสมดุลยใหเกิดขึ้นระหวางเสรีภาพในการดําเนินการ
พัฒนา  คุณภาพและมาตรฐานของสวนภูมิภาคและมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 4)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานการประถม
ศึกษาแหงชาติอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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            1.1.3  มาตรการ 
                              1)  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยกลไก
ของระบบควบคุมคุณภาพ  ระบบการตรวจสอบและพัฒนาและระบบการประเมินคุณภาพ 
 2)  ในปการศึกษา 2542 ใหทุกโรงเรียนในสังกัดเขาสูระบบการประกัน      
คุณภาพการศึกษา 
  3)   จัดตั้งองคกรรับผิดชอบดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
แบบเครือขายจากกรม  จังหวัด  อําเภอและโรงเรียน โดยโครงสรางขององคกรประกอบดวยขา
ราชการในสังกัด ขาราชการนอกสังกัด  ผูปกครองและประชาชนในชุมชน 
 4)   พัฒนามาตรฐานระดับกอนประถมศึกษา   ประถมศึกษา และมัธยม
ศึกษาตอนตน  รวมทั้งคูมือที่จะนําไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใหสวนภูมิภาค 
ปรับ ขยายกรอบของสวนกลางได 
 5)  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อรวมดําเนินงาน 
 6)  จัดใหมีการประกันคุณภาพทั้งระบบ  เพื่อการรับรองมาตรฐานการ
ศึกษาของ   โรงเรียน 2 คร้ังตอป และมีการปรับปรุง พัฒนามาตรฐานในทุก 5 ป หรือ 1 คร้ังใน
ชวงแผนพัฒนาการศึกษา 5 ป 

 1.1.4  เปาหมาย 
   1)  ในปการศึกษา 2541 บุคลากรทุกระดับมีความรู ความเขาใจใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถดําเนินการตามนโยบายได 

  2)  ในปการศึกษา 2542 ทุกโรงเรียนมีกระบวนการประกันคุณภาพ    
การศึกษา 

   3)  โรงเรียนที่ไดคุณภาพมาตรฐานของสํานักงานการประถมศึกษา    
แหงชาติในชวงแผน 8 มีดังนี้ 
                                   เปาหมายมาตรฐานระดับกรม              เปาหมายมาตรฐานระดับสากล 

             ป 2542   15 %   ( 4,670 โรง)                ป 2542      2%   ( 320 โรง) 

                                      ป 2543   30%    (9,380 โรง)                  ป 2543      5%   (1,560 โรง) 

             ป 2544   50%    (15,570 โรง)                ป 2544     10%  (3,110 โรง) 
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 1.2  กระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

                      ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้    ( สํานักงานคณะกรมการการประถมศึกษาแหง
ชาติ, 2541: 12) 

                     ขั้นตอนที่ 1 :  การควบคุมคุณภาพ มีกิจกรรมสําคัญคือ 
                           1)  กําหนดมาตรฐานโรงเรียน โดยสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติพัฒนา
มาตรฐานโรงเรียนที่เปนแกนกลาง สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สํานักงานการประถม
ศึกษาอําเภอ ปรับขยายเกณฑมาตรฐานเพื่อลงสูการปฏิบัติและใหสอดคลองกับทองถ่ิน 
                           2)  พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานเพื่อลงสูการปฏิบัติ โดยจัดทําแผนการดําเนินงาน
เตรียมความพรอมทางดานปจจัยตาง ๆ รวมทั้งบุคลากร 
                          ขั้นตอนที่ 2 :  ตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน มีกิจกรรมสําคัญคือ 
                          1)  ตรวจสอบภายใน โดยใหโรงเรียนทําการประเมินตนเองในระหวางการ
ดําเนินงานตามแผนและเมื่อส้ินสุดแผน 
                          2)  ตรวจสอบภายนอก โดยสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอใชกระบวนการ
นิเทศ 100% เปนยุทธศาสตรหลัก 
                          3)  ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนโรงเรียน โดยระดมกําลังจากทุกระดับ หนวย
งาน กลุมเปาหมายสําคัญคือ โรงเรียนที่มีคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน 
                         4)  โรงเรียนใชผลการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกทําการปรับปรุงโรงเรียน
และตั้งเปาหมายการพัฒนาที่สูงขึ้นกวาเดิมอยางตอเนื่อง 

            ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินคุณภาพ มีกิจกรรมที่สําคัญคือ 
            1)  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ รวมกับสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดประเมินคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนทุกโรงเรียน และทุก 2 ป เพื่อจัด
ระดับคุณภาพโรงเรียน   และติดตามความกาวหนาของคุณภาพโรงเรียนในภาพรวมของระดับ
ประเทศ 

       2)  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดประเมินในสวนที่เพิ่มเติม เฉพาะของ
จังหวัดและใชผลการประเมินทั้งสองสวนคือสวนที่ประเมินรวมกับสํานักงานการประถมศึกษา
แหงชาติ และสวนที่ประเมินเพิ่มเติมเฉพาะของจังหวัดเพื่อจัดระดับคุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ
ของระดับจังหวัด 
                          3)  ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทุก 5 ป ( แผนพัฒนาละ 1 คร้ัง) 
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 1.3  แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

                           ในการดําเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงานไวดังนี้ ( สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ,2541 : 3 ) 
                            1.3.1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา 

           1.3.1.1  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษามีแนวทางการดําเนิน
งานดังนี้ 
 ก.  ระดับกรม 
 1)  จัดทําแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2)   จัดทํามาตรฐานโรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวย 24 มาตร
ฐาน44  ตัวช้ีวัด 
 ข.  ระดับจังหวัด/อําเภอ 

    ปรับ/เพิ่มขยายมาตรฐานใหสอดคลองกับทองถ่ิน 
                                         ค.  ระดับสถานศึกษา  

            ปรับ เพิ่ม/ขยายมาตรฐานใหสอดคลองกับทองถ่ิน 
 ั            1.3.1.2  การพัฒนาเขาสูมาตรฐาน มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
 ก. ระดับกรม 
         1)  จัดทําขอมูลพื้นฐานและระบบสารสนเทศ 
    2)  กําหนดนโยบาย 
                   3)  พัฒนาบุคลากร 
    4)  จัดทําแผนการดําเนินงานของหนวยงาน 
                  5) จัดทําส่ือเสริมประสบการณใหหนวยงาน/โรงเรียน 
 ข.  ระดับจังหวัด/อําเภอ 
 1)  จัดทําขอมูลพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 
 2)  กําหนดเปาหมาย 

    3)  พัฒนาบุคลากร 
         4)  จัดทําแผนการดําเนินงานของหนวยงาน 
         5)  จัดทําส่ือเสริมประสบการณใหโรงเรียน 

   ค.  ระดับสถานศึกษา 
          1)  จัดทําขอมูลพื้นฐานและระบบสารสนเทศ 
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  2)  กําหนดเปาหมาย 
  3)  จัดทําแผนการดําเนินงานของโรงเรียน 

 
           1.3.2    การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
                                 ก.  ระดับกรม 

     1)  กําหนดแผนการตรวจสอบภายนอกใชกิจกรรมการนิเทศ 100%  
เปนแกน 

     2)  ดําเนินการตรวจสอบภายนอก 
    3)  ประเมินและรายงานความกาวหนา 
    4)  กําหนดมาตรการชวยเหลือโรงเรียนที่มีคุณภาพไมถึงเกณฑ 
    5)  ประเมินความกาวหนาของหนวยงานทุกระดับ 

                          ข.  ระดับจังหวัด / อําเภอ  
                 1)  กําหนดแผนการตรวจสอบภายนอกใชกิจกรรมการนิเทศ 100%  
เปนแกน 

               2)  ดําเนินการตรวจสอบตามแผน 
               3)  ประเมินและรายงานความกาวหนา 
               4)  กําหนดมาตรการชวยเหลือของหนวยงานในจังหวัด/อําเภอ 

                                    ค.  ระดับสถานศึกษา 
              1)  ดําเนินการตามแผนของโรงเรียนและตรวจสอบคุณภาพภายใน      

โรงเรียนโดยเนนการประเมินตนเอง 
                                        2)  รายงานความกาวหนา 

                 3)  รวมวางแผน การตรวจสอบจากภายนอกและใหความรวมมือ 
             4)  นําผลไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

                  
  1.3.3   การประเมินคุณภาพการศึกษา  มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

                   ก.  ระดับกรม 
                          1)   แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
                                   2)   กําหนดกระบวนการประเมินและการรับรอง 
                                3)    จัดทํากรอบและเครื่องมือการประเมิน 
                                 4)   พัฒนาเครื่องมือ 
                             5)  ดําเนินการประเมินและรายงานผลเพื่อขอรับรอง 
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                            6)  นําผลการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
                        ข.  ระดับจังหวัด/อําเภอ /สถานศึกษาไมไดกําหนดแนวทางที่ชัดเจนไว 
 
2.  การประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวง  ศึกษา
ธิการรับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในระบบโรงเรียนที่เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา  ระดับ
ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีพ ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน  ไดมีนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนทุกระดับ  ทุกประเภท  โดยไดมี   
โครงการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขึ้น  และได
กําหนดเปนหลักการ  จุดมุงหมาย และวัตถุประสงค ไวดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน, 2541 ก : 5-6) 

2.1  หลักการ  จุดมุงหมาย  และวัตถุประสงค  
   2.1.1  หลักการ  การประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการ
ศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  คาดหวังใหเปนเครื่องมือสําคัญในการยก
ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  สูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง อันจะนํามาซึ่งความมี   
มาตรฐานทางการศึกษาในระดับสากลตอไปนั้น  จําเปนจะตองอาศัยหลักการใหอิสระและความ
คลองตัวในการบริหารและจัดการโดยผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําในการพัฒนาและเปด
โอกาสใหสังคม หรือหนวยงานภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาและเขาไปตรวจสอบได 

 2.1.2  จุดมุงหมาย 
 1)  เพื่อกระตุนใหโรงเรียนเอกชน ไดพัฒนาตนเองถึงระดับมาตรฐาน
การศึกษาที่นํามาใชเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ อยางตอเนื่อง 

 2)  เพื่อใหสาธารณชน ผูทรงคุณวุฒิ  และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาค
รัฐและเอกชนไดรับทราบเกิดความเชื่อถือมั่นใจตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

                   2.1.3  วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อสงเสริมความเปนเลิศของการศึกษาเอกชนทุกระดับ 
ทุกประเภทเพื่อเปนการกระตุนและสรางความมั่นใจแกโรงเรียนเอกชน  ในการสรางระบบการ
ควบคุมคุณภาพภายใน และรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก  
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  2)  เพื่อสรางความมั่นใจเรื่องคุณภาพการศึกษาใหกับบุคคล และหนวย
งานที่เกี่ยวของวาโรงเรียนเอกชนเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 3)   เพื่อยกมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเอกชนใหเปนที่ยอมรับ 

2.2 กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   

  ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2541 
ข: 3-4) 

 2.2.1   โรงเรียนประกันคุณภาพการศึกษา ดวยกระบวนการบริหารและจัดการ
อยางมืออาชีพ  เชนวางแผนการพัฒนา  หรือจัดทําธรรมนูญโรงเรียน  ดําเนินงานตามแผน กํากับ 
ติดตาม  ประเมินและปรับปรุงงานและประเมินตนเองเพื่อสรุปแผนพัฒนาหรือธรรมนูญโรง
เรียนและรายงานผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 2.2.2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ใหการรับรองมาตรฐาน    
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เมื่อสามารถมั่นใจไดวา  โรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดตาม
เกณฑที่กําหนด   โดยโรงเรียนตองเสนอรายงานการประเมินตนเอง มีคณะกรรมการไปตรวจ
สอบการดําเนินงานและมีการประเมินจากรายงานการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหการรับรองแยก
แตละระดับการศึกษา/ หลักสูตร/รับรองครั้งหนึ่งเปนระยะเวลา 5 ป 

 2.3.1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา 

  2.3.1.1  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  มีแนวทางการ
ดําเนินงานดังนี้ 

  ก.  ระดับกรม 
  กําหนดปจจัยและเกณฑเบื้องตนที่จะพัฒนาโรงเรียนสู
คุณภาพ มีทั้งหมด7 ปจจัย 76 ตัวช้ีคุณภาพ 
  
 ข. ระดับจังหวัด/อําเภอ 
  ไมไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวชัดเจน 
 ค. ระดับสถานศึกษา 
 1)  วิเคราะหสภาพความตองการพัฒนาโรงเรียนตาม
ปจจัยเกณฑตัวช้ีคุณภาพและกําหนดความตองการ จุดเนน หรือจุดพัฒนา 
 2)  จัดทําธรรมนูญโรงเรียน 
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  2.3.1.2   การพัฒนาเขาสูมาตรฐาน  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 ก.  ระดับกรม 
 จัดทําคูมือการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพและ
การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 ข.  ระดับจังหวัด/อําเภอ 
 ประสานการดําเนินงานระหวางสถานศึกษาและกรมเจา
สังกัด 
 ค.  ระดับสถานศึกษา 
 1)  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
  2)  ดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
 3)  อํานวยการ ชวยเหลือ/แนะนําและนิเทศใหการปฏิบัติ
งานเปนไปตามแผน 
 2.3.2    การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
   ก.  ระดับกรม 
  1)  จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานการตรวจสอบคุณ
ภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  2)  ประสานงานกับโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อแจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพและการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการ
ศึกษา  
 3)  ใหความรวมมือในการรวมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบ
ตาง ๆ ตามความเหมาะสมและความตองการของโรงเรียน เชนการนิเทศ การติดตาม และการ
เปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียน 
  ข.  ระดับจังหวัด /อําเภอ 
   1)  ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ประกัน คุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  2)  ใหความรวมมือในการเขารวมพัฒนาโรงเรียนในรูป
แบบตาง ๆ ตามความเหมาะสมและความตองการของโรงเรียน เชนการนิเทศ  การติดตาม และ
การเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียน 
  ค.   ระดับสถานศึกษา 
 1)  สรางเครื่องมือกําหนดบุคลากรและแผนสําหรับการ
ติดตามและตรวจสอบ 
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   2)   ควบคุม กํากับ ดูแลและตรวจสอบตามแผนการ
ดําเนินงานของโรงเรียน         
  3)  นําผลที่ไดจากการติดตาม  ตรวจสอบมาประเมิน
และสรุปผลการดําเนินงานเพื่อรายงานภายใน 
  4)  นําผลการประเมินมาแกไขปญหา ปรับปรุงและ
พัฒนางานตอไป 

      2.3.3   การประเมินคุณภาพการศึกษา  มีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 

 ก.   ระดับกรม 
 1)  ตรวจสอบคุณภาพและใหการรับรองมาตรฐานคุณ
ภาพการศึกษา 
                     2)   เผยแพรรายช่ือโรงเรียนที่ไดรับการรับรองมาตร
ฐานคุณภาพการศึกษา 
 ข.   ระดับจังหวัด /อําเภอ 
 ไมไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
 ค.  ระดับสถานศึกษา 
 1)  เตรียมรับการประเมิน โดยการกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการประเมิน กําหนดวัตถุประสงคและหัวขอในการประเมิน และสรุปผลการประเมิน 
 2)  ดําเนินการประเมิน โดยการเก็บขอมูลตามวิธีการ
และเครื่องมือที่กําหนด  วิเคราะห ประมวลผล และสรุปผลการประเมิน  
 3)  รายงานการประเมินตนเอง โดยรายงานผูที่เกี่ยวของ 
และเตรียมการรายงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

3.  การประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา 
 กรมสามัญศึกษาเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแล
สถานศึกษาที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปจจุบันกรมสามัญ
ศึกษา  ไดกําหนดนโยบาย  มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการ
ศึกษาไวดังนี้ (หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา , 2542 : 4-6 ) 
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 3.1  นโยบาย  มาตรการ และเปาหมาย 
 3.1.1   นโยบาย  
 1)  เรงพัฒนาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานทัดเทียมกัน โดยมุงเนนใหมีการควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ   ตลอดจนการประเมินและรับรองคุณภาพการ
ศึกษา 
 2)  สงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาเขาสูการประกันคุณภาพการ
ศึกษา และรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไว  โดยมีกลไกการควบคุมคุณภาพ  
และการตรวจสอบ  ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพภายในที่เหมาะสม 
 3)  สนับสนุนและสงเสริมความรวมมือ กับหนวยงาน องคกรและ
สถาบันตาง ๆ เพื่อใหเกิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพรขาวสาร เกี่ยวกับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
   4)  สงเสริมใหมีการนิเทศ  กํากับ ติดตาม ชวยเหลือ สนับสนุน การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนใหสถาน
ศึกษาไดรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 3.1.2  มาตรการ 
  1)  จัดตั้งองคกรเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 2)  จัดใหมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระดับมัธยมศึกษาทั้งดาน 
ปจจัย   กระบวนการ  และผลผลิต 
  3)  พัฒนาครู ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารการศึกษา
ใหเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ 
 4)  จัดหาและพัฒนาสื่อ เอกสาร คูมือการจัดการเรียนการสอน การ
นิเทศ การบริหาร  จัดการ และแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
                                      5)  ใหสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  มีขอมูลสารสนเทศดานการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
                                    6)  ประชาสัมพันธ  สรางความรวมมือใหชุมชนไดเขาใจและมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                      7)   พัฒนาระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามที่มีประสิทธิภาพ เพื่อชวยเหลือ
และสรางขวัญกําลังใจใหสถานศึกษา ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
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                      8)  ประสานกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ใหดําเนินการประเมิน  
สถานศึกษาที่ไดผานการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อขอรับ
การรับรองผลการ ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก 
                     9)  จัดทํารายงานความกาวหนาการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตอ
ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
                   10)   จัดใหมีมาตรการในการรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแลว โดยใหมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษาปละ 1 คร้ัง เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกอยาง
นอย 5 ปตอครั้ง 
                 11)   จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและ
นําผลมาปรับปรุงแกไข 
 
                       3.1.3  เปาหมาย 

                               1)  ในป พ.ศ 2542 สถานศึกษาทุกแหงมีการดําเนินการประกัน คุณภาพ     
การศึกษา 
                              2)    ภายในป 2543 สถานศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาผาน
การประเมินผลหรือตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 
                3)   ภายในป 2545 สถานศึกษาที่ดําเนินการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ผานการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 30 
                 4)  ภายในป  2548 สถานศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาผานการ
ประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพไมต่ํากวารอยละ 60 

                5)  ภายในป 2550 สถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกแหง
ผานการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 3.2  กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ ( หนวยศึกษานิเทศกกรม
สามัญศึกษา , 2542 : 9-11  ) 
 3.2.1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา  เปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อเขาสูคุณ
ภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 3.2.1.1  การกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
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 3.2.1.2  การพัฒนาเขาสูมาตรฐานการศึกษา พัฒนาปจจัยทางการศึกษา 
ไดแกครู   ผูบริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก  ผูบริหารการศึกษา  การบริหารจัดการ   การเรียน
การสอน  ปจจัยเอื้ออํานวยทางการศึกษา 
 3.2.2  การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเปนกระบวน
การดําเนินงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ประกอบดวยการดําเนิน
งานดังตอไปนี้ 
  3.2.2.1  การตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 3.2.2.2  การตรวจสอบคุณภาพภายในของเขตพื้นที่การศึกษา 
 3.2.2.3  มาตรการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ไมถึง
เกณฑมาตรฐาน 
 3.2.3  การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา  เปนกระบวนการดําเนินงาน
เพื่อประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวยการดําเนินงานการ
ประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง 

                   3.3    แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   กรมสามัญศึกษา  ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาไว 3 ระดับ  คือระดับกรม   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับสถานศึกษา แตละระดับมี
แนวทางในการดําเนินงานดังนี้ (หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา , 2542 : 12-16) 
  3.3.1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
  3.3.1.1  การกําหนดมาตรฐานการศึกษา  มีแนวทางในการดําเนินงาน
ดังนี้ 
  ก.  ระดับกรม 

      กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษามี 26 มาตรฐาน  130 ตัวช้ี 
  ข. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
   1)  จัดทํามาตรฐานและประกาศมาตรฐาน 
     2)  จัดทําเครื่องมือ คูมือการจัดทําขอมูลพื้นฐานการศึกษา 
  3)   เผยแพรมาตรฐานและคูมือใหสถานศึกษารับทราบและ
นําสูการปฏิบัติ 
  4)  นิเทศ  กํากับ  ติดตาม สถานศึกษา 
  ค.  ระดับสถานศึกษา 



 50

  1)  ปรับ/เพิ่มมาตรฐานใหสอดคลองกับสภาพสถานศึกษา 
   2)  จัดทําขอมูลพื้นฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา 
 3)  รายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานตนสังกัด  เผยแพร
ตอสาธารณชน 
 3.3.1.2    การพัฒนาเขาสูมาตรฐาน  มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
    ก. ระดับกรม 
  ไมไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติไว 
                 ข.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  1)  จัดทําแผนพัฒนาครู และบุคลากรที่เกี่ยวของในเขต
พื้นที่การศึกษา 
  2)  กําหนดรูปแบบหลักสูตรแนวทางพัฒนาครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ 
  3)  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรเปน
ระยะๆ อยางตอเนื่อง 
   4)    จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
   5)    ฝกอบรมวิทยากรแกนนํา 
   6)    นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหสถานศึกษาจัดทําคูมือตาง ๆ  
   7)    สนับสนุนปจจัยที่สงเสริมการจัดการศึกษา 
   ค. ระดับสถานศึกษา 
  1)  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับเขตพื้นที่
การศึกษา 
  2)  สงเสริม สนับสนุนใหครูทุกคนมีความรู ความเขาใจ
และยินยอมพรอมใจดําเนินงานใหเกิดการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและดําเนิน
การใหเปนไปตามมาตรฐาน 
  3)  ระดมความชวยเหลือจากชุมชนและทองถ่ิน เพื่อสง
เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3.2  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
 ก  ระดับกรม 
  ไมไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว 
 ข.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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 1)  จัดทําเครื่องมือ  คูมือการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
ของของสถานศึกษา 
 2)  ฝกอบรมวิทยากรแกนนํา  การตรวจสอบคุณภาพภายในของ         
สถานศึกษา        
 3)  นิเทศ กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาประเมินความกาวหนาใน
เร่ืองคุณภาพ 
 4)    จัดทํารายงานความกาวหนาในภาพรวมของเขตพื้นการศึกษา 
 5)    จัดทําระบบการตรวจสอบ 
 6)  นิเทศ กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาดําเนินการตามมาตรการ  
ปรับปรุงคุณภาพ 
                        ค.  ระดับสถานศึกษา 
 1)  ประเมินความกาวหนาในเรื่องคุณภาพของสถานศึกษาและคุณ
ภาพการจัดการศึกษา 
 2)  จัดทํารายงานความกาวหนาเสนอตอผูปกครอง ชุมชน สังคม
และเขตพื้นที่การศึกษา   
 3)  นํามาตรการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไปดําเนินการ 
 4)  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน 
  3.3.3   การประเมินคุณภาพการศึกษา มีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 
 ก.  ระดับกรม 
 ไมไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติไว 
                  ข.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  1)  วางแผนและประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อประเมิน
และใหการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา 
 2)  ติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3)  นิเทศ สนับสนุน ชวยเหลือเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 4)  รายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอสาธารณชน 
            ค.   ระดับสถานศึกษา 
 1)  ศึกษาแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา 
 2)  วางแผนการดําเนินการเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 3)  รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษา 
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 4)  จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอสาธารณชน 
 5)  เฝาระวังและรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 คําวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Basic Education) เปนคําที่มีความหมายหลากหลาย 
ในสหรัฐอเมริกา  การศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึง การสอนใหมีทักษะในการสื่อสาร คิดคํานวณ
และเขาสังคมเพื่อใหบุคคลสามารถอานออกเขียนได คิดคํานวณเปน สามารถคนควาหาความรู
ตอไปไดรูจักโลกแหงการงาน หนวยสวัสดิการสังคมทํางานกับนายจางได รูจักการบริโภคที่
เหมาะสม รูจักการปรับปรุงสุขภาพ ( http : // www.onec.go.th, 2542 อางจาก  Cartwright, 1970 
: 407)  สวนองคการยูเนสโกไดใหนิยามไววา การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการศึกษาสําหรับคนทุก
เพศ     ทุกวัย ใหมีโอกาสไดเรียนรูทั่วไปที่เปนประโยชนแกชีวิต ปลูกฝงใหเกิดความยากเรียน 
อยากรู    มีทักษะในการเรียนดวยตัวเอง  รูจักถาม สังเกต วิเคราะห ตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน (http://www.onec.go.th,2542.อางจาก Edgar 
Faure, 1972:162) 

 สําหรับพนม  พงษไพบูลย ( 2542: 2) ไดใหความหมายวา  การศึกษาขั้นพื้นฐานคือ  
การศึกษาที่จําเปน ที่เปนประโยชนเพื่อใหผูเรียนไดมีพื้นและฐานที่แข็งแรง  มั่นคง เพียงพอ     
กับการ  (1) ดํารงชีวิตที่ดีในวันขางหนา  (2) อยูรวมกับผูอ่ืนไดดีในสังคมอยางมีความสุข  (3) 
สามารถประกอบการงาน อาชีพ เพื่อเล้ียงตนเองและครอบครัวได และ(4) สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเจริญกาวหนา มีสวนรวมกับผูอ่ืนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 สวนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 4 ไดใหความหมายของ   
การศึกษาขั้นพื้นฐานวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวาการศึกษากอนอุดมศึกษา                   
(ราชกิจจานุเบกษา ,2542 : 2) 

 จึงสรุปไดวา  การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการศึกษาที่จําเปนสําหรับทุกคน เพื่อใหเขา
มีความรู ความสามารถที่จะพัฒนาตนเองตอไปไดในวันขางหนา  สามารถที่จะประกอบการงาน
เล้ียงตัวเองได และเปนสมาชิกที่ดีของสังคมเปนการศึกษาที่จัดใหตั้งแตระดับกอนวัยเรียนไปจน
ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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2 วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 สงบ ลักษณะ (2541 : 38) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการศึกษาขั้นพื้นฐานไดวา
เพื่อใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และ
สังคมเหมาะกับวัย มีความรูคูคุณธรรมท่ีจะดํารงชีวิตอยูรวมในสังคมไดอยางเปนสุขบนพื้นฐาน
ความเปนไทยอยางมีศักดิ์ศรี และภาคภูมิใจ สามารถพึ่งตนเองมีทักษะท่ีจะแสวงหาความรู อยาง
ตอเนื่องเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะเบื้องตนในการประกอบอาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล  
พอท่ีจะรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก มีจิตสํานึกท่ีถูกตองทางการเมือง  การปก
ครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีความมุงมั่น  ในการ
อนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย 

3. สภาพปจจุบันและผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3.1  ดานการเขาเรียน  
             ระดับกอนประถมศึกษา  ในป 2537   มีผูเขารับการเตรียมความพรอมจํานวน   
2,121,294 คน คิดเปนรอยละ 65.4 ของประชากรกลุมอายุ 3-5 ป  เพิ่มจากป 2530  ซ่ึงจัดบริการ
ได 1,328,904 คน คิดเปนรอยละ 35.8 ของประชากรกลุมอายุเดียวกัน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2540 ข : 27)  จากตัวเลขดังกลาวแมเด็กปฐมวัยจะไดรับการเตรียมความ
พรอมกอนเขารับการศึกษาระดับประถมศึกษาในอัตราที่เพิ่มขึ้น แตยังมีผูที่ไมไดรับการเตรียม
ความพรอมถึงรอยละ 34.6 ซ่ึงจะเปนกลุมที่ดอยโอกาสทางการศึกษาตาง ๆ  

ระดับประถมศึกษา   ในป 2537 โรงเรียนที่เปดสอนระดับประถมศึกษามีทั้งส้ิน  34,070 
โรง กระจายอยูทั่วประเทศเฉลี่ยประมาณ 2 หมูบานตอ 1โรง แมวาการประถมศึกษาจะเปนการ
ศึกษาภาคบังคับแตไมสามารถจัดใหเด็กทุกคนเขาเรียนอยางทั่วถึง  ในป 2537 มีเด็ก     วัยเรียนที่
ไดเรียนในระดับประถมศึกษารอยละ 93.8 ของประชากรกลุมอายุ 6-11 ป ที่เหลืออีกรอยละ 6.2  
หรือประมาณ 400,000  กวาคนซึ่งสวนใหญเปนเด็กกลุมดอยโอกาส ตาง ๆ เชน    ยากจน  อยูใน
ชนบท  และพื้นที่หางไกล  อพยพเรรอนไรสัญชาติ  ผูบกพรองทางรางกายและปญญา เปนตน   
ยังพลาดและขาดโอกาสไดรับการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ , 2540 ข : 28) 

 ระดับมัธยมศึกษา  อัตรานักเรียนจบประถมศึกษาเขาเรียนระดับมัธยมศึกษามี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก จากรอยละ 53.7 ในป 2533 เปนรอยละ 90.2 ในป 2539  ดวย
ความพยายามที่จะขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 6 ป (ระดับประถมศึกษา) เปน 9 ป (ระดับ
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มัธยมศึกษาตอนตน)  แตจากที่เด็กวัยประถมศึกษาเขาเรียนไมครบ 100%   (90%) จึงอาจกลาวได
วาการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยูในระดับประมาณ 80% ของกลุมอายุ   (กมล  สุด
ประเสริฐ และสุนทร  สุนันทชัย, 2540: 3)  แสดงใหเห็นวายังมีกลุมอายุในวัยนี้อีกประมาณรอย
ละ 20        ที่ควรจะไดรับการศึกษาระดับนี้  สําหรับการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นักเรียนสวนใหญเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจะเขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งสายสามัญและอาชีพ 

 3.2  ดานกระบวนการศึกษา 
  ระดับกอนประถมศึกษา  โดยทั่วไปจะจัดในโรงเรียนประถมศึกษา นอกจากนี้ยังมี 
ศูนยเด็กเล็กที่วัดจัดขึ้น และโรงเรียนเอกชน ซ่ึงสวนใหญอยูในเขตชุมชน การจัดการศึกษาใน
ระดับนี้ยังจะตองไดรับการพิจารณาปรับปรุงในเรื่องตาง ๆอีก  เชนการจัดครูที่ไดรับการฝกอบ
รมใหเขาสอนในโรงเรียน   การมีสวนรวมของพอแม  ผูปกครอง  ตลอดจนกรอบหลักสูตร การ
เรียนการสอน  การพัฒนาสื่อ โดยทั่วไปเด็กกอนประถมศึกษาจะไดรับบริการดานพัฒนา การ
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาเปนสําคัญ  

 ระดับประถมศึกษา  แมจะไดปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษามาอยางตอเนื่องแตดาน
คุณภาพของการประถมศึกษายังมีความเคลือบแคลงสงสัยทั้งที่เกี่ยวเนื่องเรื่องคุณภาพ หรือ
ทักษะพื้นฐานเดิมของเด็ก  ความสามารถในการสอนของครู  ความพรอมของสื่อในการเรียนการ
สอน ความชวยเหลือของผูปกครอง และความเปนหุนสวนของนักวิชาการและสถาบันการศึกษา
ระดับสูงในพื้นที่ และที่สําคัญคือการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา
ของ  คณะกรรมการโรงเรียน  ทําใหการเรียนการสอนในระดับนี้ไมสรางประสบการณจริงใหแก        
ผูเรียนเทาที่ควร ( http.//www.onec.go.th,2542 : 6)  

 ระดับมัธยมศึกษา สวนใหญยังเปนการเรียนแบบเดิมคือการเตรียมผูเรียนเขาสู
มหาวิทยาลัย ดวยระบบติว  มากกวาการสรางประสบการณ   ขาดมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน   
แกนักเรียน   ครูทําหนาที่เปนผูสอนผูบอกแทนที่จะทําหนาที่ในการปอนขอมูลและสารสนเทศ
ใหนักเรียน   นักเรียนปจจุบันยังเปนเพียงผูฟงและผูจดบันทึก  แทนทีจะเปนผูนําโดยนําเอาขอ
มูลความรูมาจัดสรางใหเปนความรูใหมขึ้น  สมรรถนะของนักเรียนมัธยมดานความรู  ความคิด
ยังอยูในระดับต่ําทุกดานโดยเฉพาะ ในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ความสามารถในวิชา     
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง ( http.//www.onec.go.th,2542 : 6)  
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 3.3  ดานผลลัพธของการศึกษา 
 ระดับกอนประถมศึกษา  ผลลัพธที่ตองการคือการสรางความพรอมและวุฒิ
ภาวะ ใหแกเด็กแตในทางปฏิบัติโรงเรียน/ศูนยเด็กเล็กหลายแหง  กลับมุงเนนไปที่การเรียน
หนังสือ  การใหเด็กอานหนังสือโดยการบังคับจะเปนการทํารายจิตใจเด็ก  ทําใหเด็กเบื่อหนาย
ตอระบบโรงเรียนตั้งแตแรกการเลนและการเรียนของเด็กวัยนี้ จําเปนตองไดรับการพิจารณา
อยางรอบคอบ  

 ระดับประถมศึกษา การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษายังไมไดคุณภาพ
เทาที่ควร การเรียนการสอนยังมุงเนนความจํา   ขาดการใหเด็กปฏิบัติที่เปนชีวิตจริง   มาตรฐานที่
คํานึงถึงยังเปนมาตรฐานดานเนื้อหาสาระตามหลักสูตร  แตขาดมาตรฐานดานทักษะและการ
ปฏิบัติงาน  การประเมินผลยังมุงเนนรายงานเปนระดับคะแนน  มากกวารายงานวาเด็กทําอะไร
ไดบาง    อัตราซ้ําชั้นของนักเรียน  ในระดับประถมศึกษา โดยเฉลี่ยมีแนวโนมลดลงตามลําดับ
จากรอยละ 3.6 ในป 2530 เปนรอยละ 2.8 ในป 2536 โดยช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีอัตราซ้ําชั้นสูง
สุด รอยละ 7  ( กมล  สุดประเสริฐ และสุนทร  สุนันทชัย , 2540 : 4) 

 ระดับมัธยมศึกษา ในระดับนี้ตองการผลลัพธที่เกิดทักษะหลายๆ อยางขึ้นกับตัว 
ผูเรียน ทั้งทักษะดานการอาน  การเขียน การคิดเลข และทักษะการคิดวิเคราะห  วิจารณ    ผูเรียน
สามารถสรางสรรคความรูขึ้นเอง โดยเพิ่มพูนสติปญญาอยางหลากหลาย  ทั้งดานมิติสัมพันธ  
ดนตรีสัมพันธ  ภาษา  การคิดคํานวณ  ความสามารถทางกาย  การปรับตัวเขากับสังคม ปจจุบัน
พบวาความสามารถของนักเรียนสองอยางที่มุงเนนเปนอันมาก  คือ ภาษา และคณิตศาสตรแตผล
ที่ไดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ แลวยังอยูในขั้นที่ไมนาพอใจ   ( กมล สุดประเสริฐ และ 
สุนทร  สุนันทชัย , 2540 : 4) 

    สรุป การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยภาพรวมยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจทั้งในดานการเขา
เรียน ดานกระบวนการศึกษาและดานผลลัพธของการศึกษา  กลาวคือ ในดานการเขาเรียนแตละ
ระดับยังมีเด็กบางสวนที่ไมไดรับการเตรียมความพรอม หรือเขาเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
ประชากรกลุมอายุ   ดานกระบวนการศึกษา  การเรียนการสอนสวนใหญยังเนนที่การทองจํา     
ครูยังใชระบบการเรียนการสอนแบบเกา  เนนการเรียนเพื่อสอบเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย   
สวนดานผลลัพธของการศึกษานั้น  เด็กในระดับกอนประถมศึกษาสวนใหญไดรับการเตรียม
ความพรอมที่ไมถูกวิธี  เชน การเรงใหเด็กอาน  เขียน  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาความ
สามารถของเด็กดานทักษะการคิด  วิเคราะห  ยังตองไดรับการปรับปรุง โดยเฉพาะความสามารถ
ทางดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และภาษาอังกฤษยังสูประเทศเพื่อนบานบางประเทศไมได  
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4.  การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ไดระบุไวในมาตรา 43 วา 
บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให
อยาง ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  (สภารางรัฐธรรมนูญ , 2540 : 9)  สําหรับ พระ
ราชบัญญัติการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดระบุเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไวมี
สาระสําคัญใน 5 เร่ืองดังตอไปนี้  (ราชกิจจานุเบกษา, 2542 : 4-5) 
                 1)   สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา  ทุกคนมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย     
เสมอภาค  ทุกคน  ทุกฝายมีหนาที่จัดและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 2)   หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยว
กับสภาพปญหาชุมชน สังคม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
                 3)   การบริหาร รัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดการศึกษาขั้น    
พื้นฐานไดตามความพรอม 
                 4)   หนวยบริหารการศึกษาของรัฐ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐขึ้นตอเขตพื้นที่        
การศึกษา  ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงการศึกษา  ศาสนา และ      
วัฒนธรรม 
                 5)    ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
เปนขาราชการครูในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึง
กระจายอํานาจใหเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบริหาร  

กรมวิชาการ  ( 2542ข : 29)  ไดเสนอแนะวาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิด     
ประสิทธิภาพนั้น ผูเกี่ยวของจะตองเขาใจบทบาทหนาที่ของตนและปฏิบัติตามหนาที่ดังนี้ 

      1)    ผูเรียน  ตองมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง  และเขารวมกิจกรรม 
การเรียนรูอยางกระตือรือรน 

      2)   ผูสอน  คือผูจัดการ  ตองวางแผนการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียน
รูแนะนํา  ชวยกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรู  ชวยพัฒนาผูเรียน ชวยตกแตงความรูของผูเรียน
ใหสมบูรณ  ใหเรียนอยางมีความสุข  มีอิสระภาพใหความรัก  ใหความมั่นคง ใหขอมูลยอนกลับ
ทางทรัพยากรการเรียนรู  และสรางสรรคส่ิงแวดลอมทางการเรียนรู 

      3)   ผูบริหาร จะตองสรางความตระหนักใหบุคคลในสถานศึกษามุงมั่นในคุณภาพ
และบริหารจัดการ  ใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผูเรียนมีคุณภาพตาม     
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดไวในแตละชวงชั้น 

      4)   ผูปกครอง   มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีบทบาทใน
การกํากับ ดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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      5)   คณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  สงเสริมและสนับสนุน  กํากับ ดูแลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

     สรุป  ปจจุบันรัฐไดมีนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางชัดเจนโดยได
กําหนดเปนกฎหมายทั้งในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แสดง
ใหเห็นวาในอนาคตไมวารัฐบาลชุดไหนจะเขามาบริหารประเทศนโยบายในการจัดการศึกษา   
ดังกลาวก็จะไมเปลี่ยนไป   สาระสําคัญที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    
พ.ศ. 2542  นั้นมี 5 ประการดวยกัน คือเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ทางการศึกษา หลักสูตร การบริหาร  
หนวยบริหารการศึกษาของรัฐ   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพนั้นทุกฝายคือผูเรียน ครู  ผูบริหาร          
ผูปกครอง และคณะกรรมการโรงเรียนจะตองใหความรวมมือและรูบทบาทหนาที่ของตนเอง 
สถานศึกษาจะตองนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช  

5.  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดปตตานี 
5.1 หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        จังหวัดปตานีมีหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 3 หนวยงานคือ  (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี , 2542:13-15) 
    5.1.1 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปตตานี รับผิดชอบโรงเรียนที่เปดสอนระดับ
กอนประถมศึกษา  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ  มีจํานวนโรงเรียนทั้งส้ิน 326 โรง  จํานวนนักเรียน 90,359 คน  จํานวนครู      
4,136 คน  

5.1.2 สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดปตตานี รับผิดชอบโรงเรียนที่เปดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา มีจํานวนทั้งส้ิน 17 โรง 
จํานวนนักเรียน  12,513 คน จํานวนครู 766 คน 

5.1.3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี  รับผิดชอบโรงเรียนที่เปดสอน ระดับ  
กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน  มีจํานวนทั้งส้ิน 55 โรง จํานวนนักเรียน 28,759 คน จํานวนครู       
700 คน  

5.2  การเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

              สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี ( 2542ข : 26)ไดสรุปขอมูลการเขารับการ 
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ศึกษาของประชากรกลุมอายุ 6-17 ปในแตละระดับดังนี้ 
  5.2.1 ระดับกอนประถมศึกษา ประชากรกลุมอายุ 3-5 ป จํานวน 36,078 คน  เขารับการ
เตรียมความพรอมจํานวน  27,412 คน คิดเปนรอยละ 75.98 
  5.2.2  ระดับประถมศึกษา ประชากรกลุมอายุ 6-11 ป มีจํานวน 64,475 คน   เขาเรียน
จํานวน 60,025 คน คิดเปนรอยละ 93.10 
  5.2.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ประชากรกลุมอายุ  12 - 14  ป  จํานวน   33,556 คน 
เขาเรียนจํานวน 26102 คน คิดเปนรอยละ 77.79 
  5.2.4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ประชากรกลุมอายุ 15-17 ป  จํานวน 33,879 คน  
เขาเรียนจํานวน 14,920 คน  คิดเปนรอยละ 44.04 

          5.3  ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 

                จังหวัดปตตานีไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา 2540  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่6  ปการศึกษา 
2541   ตามหลักสูตรของกรมวิชาการขึ้นดังนี้ 
                 5.3.1   ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนขั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2541 ยังมี
รอยละของนักเรียนที่ตองปรับปรุงความสามารถตาง ๆ เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ สังกัด 
สปช. นักเรียนตองปรัปปรุงความสามารถวิชาการจัดการ รอยละ 75.16  วิชาคณิตศาสตร  รอยละ 
59.77    สังคมศึกษารอยละ  53.04  ภาษไทยรอยละ 31.39  สังกัด สช.  นักเรียนตองปรับปรุง
ความสามารถดานวิชาการจัดการรอยละ 55.92  วิชาคณิตศาสตร  รอยละ 52.35  วิชาสังคมศึกษา
รอยละ 40.90 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตาราง 1  ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2541 
 

คะแนนเฉลี่ยรายสังกัด รอยละของนักเรียนท่ีตองปรับปรุง 
ความ

สามารถดาน สปช. สช. เทศบาล 
เฉล่ียระดับ
จังหวัด สปช. สช. เทศบาล 

ภาษาไทย 32.52 38.36 35.32 34.48 31.39 10.74 23.08 
ภาษาอังกฤษ 31.42 33.60 30.20 32.77 22.33 24.79 25.76 
สังคมศึกษา 20.09 21.72 21.97 20.75 53.04 40.90 36.36 
คณิตศาสตร 36.73 38.79 42.98 37.72 59.77 52.35 33.33 
วิทยาศาสตร 23.08 26.62 21.68 24.30 38.90 23.31 40.91 
การงานพื้น
ฐานอาชีพ 

20.34 22.41 19.95 21.08 29.53 20.83 33.33 

สุขภาพ
อนามัย 

20.48 23.00 19.11 21.33 27.93 14.95 33.33 

การจัดการ 9.94 13.19 13.51 11.27 75.16 55.92 45.45 
 

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี , 2542 ข: 24 
 

               5.3.2  ผลการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2540  มีจํานวนรอยละ
ของนักเรียนที่ตองปรับปรุงความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร  สังคมศึกษา  
และภาษาไทย  รอยละ 74.79  73.56  60.48  และ 47.02  ตามลําดับรายละเอียดปรากฏดังตาราง   
ที่ 2 
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ตาราง 2   ผลการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2540 จังหวัดปตตานี 
 

ความสามารถ
ดาน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเข
ตกศ.2 

คะแนน
เฉล่ียระดับ
จังหวัด 

รอยละของจํานวนนักเรียน 

    ปรับปรุง พอใช ดี 
ภาษาไทย   35.49 33.32 35.78 15.27 64.58 20.13 
ภาษาอังกฤษ 22.34 21.39 25.93 13.50 66.81 19.68 
 สังคมศึกษา 25.59 24.75 26.07 60.48 34.87 4.63   
คณิตศาสตร 14.76 13.30 16.64 73.56 11.45 14.9  7 
วิทยาศาสตร 22.14 20.71 23.99 29.97 58.58 11.44 
การเขียนภาษา 
ไทย 

21.70 16.87 19.94 47.02 42.55 10.42 

การเขียนภาษา
อังกฤษ 

14.0 13.59 16.34 74.94 19.48 5.56 

  
ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี , 2542 ข: 22 

 
    5.3.3    ผลการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2540  มีจํานวนรอย
ละของนักเรียนที่ตองปรับปรุงความสามารถดานการเขียนภาษาไทย  การเขียนภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร  เคมี  ฟสิกส  ภาษาอังกฤษ  ชีววิทยา  วิทยาศาสตร ชีวภาพกายภาพ   และภาษาไทย 
รอยละ 65.57  65.57  65.14 62.97  59.18  55.97  52.01  48.12  และ 38.16 ตามลําดับ รายละเอียด
ปรากฏดังตารางที่ 3 
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ตาราง 3  ผลการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2540  
               จังหวัดปตตานี 

 
รอยละของจํานวนนักเรียน 

ความสามารถ
ดาน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเข
ตกศ.2 

คะแนน
เฉล่ียระดับ
จังหวัด 

ปรับปรุง พอใช ดี 

ภาษาไทย 23.67 21.92 25.04 38.16 31.88 29.95 
ภาษาอังกฤษ 17.12 15.73 19.52 55.97 38.64 5.38 
สังคมศึกษา 27.34 26.22 29.52 9.11 54.18 36.70 
คณิตศาสตร 11.85 11.39 12.97 65.14 31.29 2.93 
เคมี 15.17 15.12 17.25 62.97 37.02 - 
ชีววิทยา 19.35 20.65 23.25 52.01 46.77 1.21 
ฟสิกส 11.24 11.77 12.86 59.18 35.91 4.89 
วิทยชีวภาพ กาย
ภาพ 

16.77 15.04 16.69 48.12 51.33 0.53 

การเขียนภาษา
ไทย 

23.17 20.64 21.28 65.57 25.87 8.33 

การเขียนภาษา
อังกฤษ 

19.13 16.29 21.28 65.57 25.87 8.33 

 
ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี , 2542 ข: 23 

สรุป การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดปตตานีมีหนวยงานรับผิดชอบจัดการ
ศึกษาในระบบโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 3 หนวยงาน คือ สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดปตตานี สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดปตตานี และสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปตตานี มีจํานวนโรงเรียนทั้งส้ิน 398 โรง จํานวนนักเรียน 131,631 คน  จํานวนครู    
5,602 คน  

  เกี่ยวกับการเขารับการศึกษาของประชากรกลุมอายุ 3-17 ป จํานวน 167,989 คน ได
เขารับการศึกษาจํานวน 128,459 คน คิดเปนรอยละ 76.47 แสดงใหเห็นวา ยังมีประชากรอีก
จํานวนหนึ่งที่ไมไดเขารับการศึกษา 
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 ดานคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6  นักเรียนตอง
ปรับปรุงความสามารถดานวิชาคณิตศาสตร  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย นักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  สวนใหญตองปรับปรุงความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร  สังคมศึกษา และการเขียนภาษาไทย สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญ
ตองปรับปรุงความสามารถดานการเขียนภาษาไทย   การเขียนภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร เคมี  
ฟสิกส  ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา วิทยาศาสตรชีวภาพกายภาพและภาษาไทย  

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ตามที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีผล
บังคับ ใชตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2542Oนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ได
กลาวถึงเรื่องเขตพื้นที่การศึกษาไวในหมวด 5 สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
มาตรา 37– 40 ดังนี้  (ราชกิจจานุเบกษา , 2542 : 9-10) 

มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี ใหยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึงสถานศึกษา จํานวนประชากรเปนหลักและ    
ตามความเหมาะสมดานอื่นดวย 

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรา 38  ในแตละเขตพื้นที่การศึกษาใหมีคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา  มีอํานาจหนาที่ในการกํากับ  ดูแลสถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้ง  ยุบ  รวม หรือเลิก   
สถานศึกษา  ประสาน  สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นการศึกษา ประสาน
และสงเสริม    องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการ
ศึกษาในรูปแบบที่ หลากหลาย รวมทั้งการกํากับดูแลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะและ         
วัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา  
 คณะกรรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวยผูแทน   
องคกรชุมชน  ผูแทนองคกรเอกชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนสมาคม               
ผูประกอบวิชาชีพครู  ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครอง
และครู    ผูนําทางศาสนา  และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
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 จํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีสรรหา  การเลือกประธานกรรมการ    
และกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดใน              
กฏกระทรวง 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การ
ศึกษา 
 มาตรา 39  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชา
การ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา   
โดยตรง 
 หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง 
 มาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดม
ศึกษา ต่ํากวาปริญญาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการ
ของ สถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปก
ครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ 
 จํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดใน        
กฎกระทรวง  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา 
 จากสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาดังกลาวกระทรวงศึกษาธิ
การไดมีการเตรียมการเกี่ยวกับการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น  กอนที่พระราชบัญญัติการ
ศึกษา    แหงชาติ พ.ศ. 2542  จะประกาศใช โดยไดมีการประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณาแนวทาง
การปฏิรูประบบการบริหารในกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ   วันที่ 7-8 มีนาคม 2542  ณ โรงแรมโร
สการเดน(สวนสามพราน) อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  และไดสรุปแนวทางการกําหนด
เกณฑสําหรับการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาไวดังนี้   ( ขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลการจัด
เขตพื้นที่การศึกษาตามเขตอําเภอและเขตเลือกตั้ง , 2542 : 1)  
  1.  มีประชากรประมาณ 120,000 คนขึ้นไป 
  2.  มีสถานศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา  ถึงระดับมัธยมศึกษาครบและ
จํานวนใกลเคียงกัน 
    3.  มีสภาพภูมิศาสตร   ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตเหมือนกันหรือเปนพื้นที่ 
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ติดตอกัน 
 4. เปนเขตปกครองที่ประชาชนมีภารกิจเกี่ยวพันและมีความเคยชินที่จําเปนตอง
ปฏิบัติตามระเบียบ  แบบแผนของวิถีชีวิตและราชการ 
 จากเกณฑดังกลาว จังหวัดปตตานี แบงไดเปน 4 เขตพื้นที่การศึกษา คือ 

1. อําเภอเมืองปตตานี หนองจิก  
2. อําเภอโคกโพธิ์  อําเภอแมลาน อําเภอยะรัง 
3. อําเภอยะหริ่ง อําเภอมายอ 
4. อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี อําเภอไมแกน อําเภอกะพอ อําเภอทุงยางแดง  

 
การวิจัยตามแนว  อี  เอฟ  อาร ( The Ethnographic Futures Research ) 
 
1.  ความหมายของการวิจัยอนาคต  ( Futures  Research) 

 ไดมีนักวิชาการ  ใหความหมายของการวิจัยอนาคตไวคือ  กฤษดา  กรุดทอง              
( 2530  : 13 )  กลาววา การวิจัยอนาคตเปนระเบียบวิธีคนควาหาความรูเกี่ยวกับอนาคตดวยวิธี
การทางวิทยาศาสตร   ซ่ึงสอดคลองกับ  บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์  ( 2540: 63)  ที่ไดใหความ
หมายไววา   การวิจัยอนาคตเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ที่แสวงหาทางเลือกในอนาคตซึ่ง
คาดวาเปนไปไดสําหรับประชากร  หรือกลุมบุคคลในสังคมหนึ่ง ๆ  
                     สรุป  การวิจัยอนาคต เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชคนหาความรูเกี่ยวกับ
อนาคตซึ่งคาดวาจะเปนไปได 
2. ความหมายของ  อี เอฟ อาร 
       อี เอฟ อาร  เปนชื่อยอมาจากคําวา  Ethnographic   Futures  Research หรือการวิจัย
เพื่อศึกษาหรือคาดการณถึงแนวทางการเปลี่ยนปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในอนาคต  
(พันธุสูรย  ลดาวัลย , 2524 : 144 ) 
   ผูคิดคนการวิจัยตามแนว  อี เอฟ อาร คือศาสตราจารย ดร . โรเบอรต  บี  แท็กเตอร  
ซ่ึงเปนศาสตราจารยทางมนุษยวิทยาและการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยแสตนฟอรด  สหรัฐอเมริกา
โดยพัฒนามาจากการวิจัยทางมนุษยวิทยาที่เรียกวาชาติพันธุวรรณา  (จุมพล  พูลภัทรชีวิน , 2540  
: 260) 

3. วัตถุประสงคของการวิจัยตามแนว อี เอฟ อาร 

        การวิจัยตามแนว อี เอฟ อาร มีวัตถุประสงคดังนี้  (พันธุสูรย ลดาวัลย , 2524 : 145)  
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       3.1  เพื่ออธิบายใหทราบถึงทางเลือกในอนาคต  ที่คาดวาจะเปนไปไดสําหรับ 
ประชากรในสังคมหนึ่ง ๆ 
   3.2  เพื่อใหทราบถึงขอบเขตและความรู  ความสามารถของตนเองในการคาดการณ
อนาคตที่จะเปนไปไดนั้น 
   3.3  เพื่อช้ีใหความถึงการแกไขปญหา  และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากอนาคตที่     
คาดการณไว 
  3.4   เพื่อเปนการเตือนใหทราบลวงหนาจากสิ่งบอกเหตุที่ไมพึงปรารถนาตาง ๆ 
อันอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต 
   3.5  เพื่อทําความเขาใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูบนพื้นฐานนั้น 

4. ขอบเขตในการวิจัยตามแนว อี เอฟ อาร 

        การวิจัยตามแนว  อี เอฟ อาร ตองการที่จะศึกษาหาความจริง  อธิบาย วิเคราะห และ
ทราบถึงภาพพจนของคนในปจจุบัน  ที่มีตอกิจกรรม  หรือปรากฏการณตาง ๆ ในอนาคตที่คาด
วาจะเกิดขึ้นนั้นเปนอยางไร เปนเรื่องที่ไมเกินเลย  หรือนอกขอบเขตของความเปนจริงไป การ
วิจัยตามแนว EFR เปนวิธีการหนึ่งในการศึกษาถึงอนาคต จึงเกี่ยวของกับคํา 3 คํา คือ   การฉาย
ภาพในอนาคต (Projection) การพยากรณ (Forecast) และการสรางภาพในอนาคต (Scenario) แต
ละคํามีความหมายดังนี้ (พันธุสูรย  ลดาวัลย , 2524 : 147 – 148) 
              4.1  การฉายภาพอนาคต  ( Projection)  หมายถึง ถอยแถลงที่แสดงเงื่อนไขถึงส่ิงที่นาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตการฉายภาพอนาคต  จะทําไดตองอาศัยขอมูลที่ถูกตองจากอดีตถึงปจจุบัน
จํานวนหนึ่งแลวใชเทคนิคในการคํานวณฉายภาพปรากฎการณใดปรากฎการณหนึ่งในอนาคต  
เชน การฉายภาพประชากรในอนาคต 

        4.2  การพยากรณ  (Forecast)  หมายถึง การเสนอภาพในอนาคตที่นาจะเปนไปไดมาก  
ที่สุดจากการฉายภาพในอนาคตหลาย ๆ ดานดวยกัน บางครั้งการพยากรณถือเปนผลที่ไดจาก
การวิจัยเชิงอนาคต   แตไมจําเปนเสมอไปเพราะการวิจัยอนาคตสามารถจะไดรับการยอมรับได
แมวาจะไมมีการพยากรณอะไรเลยก็ตาม   ปกติการพยากรณจะเปนการนําผลและปรากฏการณ
ตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตมาสรุปหรือเปนแนวทางเลือก 
          4.3  การสรางภาพในอนาคต  (Scenario) เปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งตอการวิจัยตามแนว 
EFR ภาพอนาคตในที่นี้หมายถึง  การเลาถึงเรื่องราวในอนาคต  หรือประวัติศาสตรอนาคต  
(Future  History)  เพื่อทราบถึงประเด็นสําคัญ 2 เร่ืองคือ  1)  ส่ิงตาง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอยาง
ไรในชวงอนาคตขางหนาและ  2) การเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ นั้นมีกระบวนการอยางไร 
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                 ขอควรสังเกตถึงความแตกตางระหวางการสรางภาพอนาคต การฉายภาพอนาคต และ
การพยากรณ  
                 1)  การสรางภาพอนาคต  มีลักษณะซับซอนมากกวาการฉายภาพอนาคต  หรือการ
พยากรณ  และครอบคลุมปรากฏการณในขอบเขตที่กวางมากกวา  ปกติการสรางภาพอนาคตจะ
รวมเอาการฉายภาพอนาคต  หรือการพยากรณเขาไวดวย 
                2)  การฉายภาพอนาคตมุงวิเคราะหเฉพาะปรากฏการณหนึ่งปรากฏการณใดที่คาดวา
จะเกิดขึ้นในอนาคตภายในขอบเขตที่จํากัดเพื่อใหไดความถูกตองที่ใกลเคียง การสรางภาพใน
อนาคตเกี่ยวของกับขอมูลในเชิงคุณภาพมากกวา 
               3)   การสรางภาพในอนาคตสวนใหญจะระบุกระบวนการเปลี่ยนแปลงนับจากเวลา
หนึ่งไปสูอีกเวลาหนึ่ง  มากกวาการฉายภาพอนาคต  หรือพยากรณซ่ึงอาจจะไมพูดถึงกระบวน
การนี้เลย หรือหากพูดถึงก็เล็กนอย 
               4)  การพยากรณ  คือการถือภาพอนาคตที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด  จากแนวทางหลาย
แนวทางดวยกัน   แตการสัมภาษณแบบ  EFR  จะใหผูถูกสัมภาษณกลาวถึงการสรางภาพใน
อนาคตในดานดี  ( Optimistic  Scenario)  กอนแลวจึงใหกลาวถึงการสรางภาพอนาคตทาง     
ดานราย  ( Pessimistic   Scenario)  โดยส่ิงที่คาดการณทั้งในดานดีและดานรายนั้นเปนเพียงอาจ
เปนไปไดเทานั้น   หลังจากนั้นจึงใหผูที่ถูกสัมภาษณกลาวถึงการสรางภาพอนาคตในดานที่เปน
ไปไดมากที่สุด  (Most  Probable  Scenario)   
 
5. วิธีการวิจัยตามแนว  อี เอฟ อาร 

วิธีการของการวิจัยตามแนว  อี เอฟ อาร  คือการสัมภาษณเปาหมายสําคัญของการ
สัมภาษณ คือการใหผูถูกสัมภาษณสรางภาพในอนาคต  ซ่ึงจะสนับสนุนขอสรุปจากแนวการ
มองที่บุคคลเหลานั้นมีรวมกัน  หรือเนนการสรางจิตสํานึกของผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับสังคมใน
อนาคตของเขาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   ( พันธุสูรย  ลดาวัลย  , 2524 : 150 – 159 ) 

5.1 หลักและแนวทางในการสัมภาษณ 
5.1.1   การสรางความสัมพันธที่ดีและความไววางใจระหวางผูสัมภาษณกับ   

ผูใหสัมภาษณ 
 5.1.2   การกระตุนใหผูใหสัมภาษณเปนอิสระจากสภาพที่ถูกปองกันหรือ
จํากัดจากการพิจารณาตัดสินเรื่องใด ๆ โดยการมองในชวงระยะเวลาอันสั้นทําใหขาดความ    
รอบคอบ รัดกุม  พยายามกระตุนใหผูใหสัมภาษณตระหนักถึงปญหาและมุงมอง หรือพิจารณา
วางแผนเรื่องตางๆ ในระยะที่ยาวมากกวา 
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 5.1.3   การพยายามใหผูใหสัมภาษณแสดงความเห็นออกมาอยางเสรีโดยไมมี
ความกลัว  หรือลําบากใจใด ๆ  พยายามชักจูงใหผูใหสัมภาษณสรางภาพอนาคตโดยย้ําในสิ่งที่   
ผูใหสัมภาษณเห็นวามีความสําคัญ 

5.1.4 การไมทําใหผูใหสัมภาษณสรางมโนภาพในทางเพอฝน 
 5.1.5   ผูสัมภาษณจะตองมีศิลปในการซักถามที่ทําใหผูใหสัมภาษณนําเอา
ความรู  การรับรู  การสั่งสมทางวัฒนธรรมและการสัมผัสกับปรากฏการณที่ตัวเขาประสบอยู
ออกมาเปนฐานในการวิเคราะหและสรางภาพในอนาคตใหเปนระบบในขอบเขตของความเปน
ไปได 
 5.1.6  การสรางปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน  ระหวางผูสัมภาษณกับผูให
สัมภาษณ ซ่ึงแตกตางจากการสัมภาษณตามแบบอื่น ๆ จะเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณไดตรวจ
สอบแกไขคําใหสัมภาษณของตนตลอดเวลา  ไมวาจะเปนในระหวางการบันทึกการสัมภาษณ
โดยเครื่องอัดเสียง   หรือโดยการสงบันทึกการสัมภาษณไปใหตรวจแกไขการสัมภาษณแลว 
 5.1.7  การสรางบรรยากาศที่เหมาะสมใหเกิดขึ้นกับการสัมภาษณตามแบบนี้ 
โดยทําใหผูใหสัมภาษณตระหนักวา   ตัวผูใหสัมภาษณเองนั้นเปนผูรับผิดชอบในการสัมภาษณ
ความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นไดจากการติดตอปฏิสัมพันธระหวางบุคคลทั้งสอง  ซ่ึงถาเปนไปดวยดี
จะทําใหไดรับความรวมมืออยางจริงจังและสงผลใหการสัมภาษณนั้นมีคุณคามากยิ่งขึ้น 

5.2 หัวขอในการซักถาม   

                     การสัมภาษณตามแบบ  อี เอฟ อาร เปนการถามเแบบเปดและไมช้ีนําดังนั้นเพื่อให
คําตอบครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญตาง ๆ ในเรืองที่ผูวิจัยตองการทราบ  จึงจําเปนตองวางโครง
สรางกรอบกวาง ๆ ไววิธีที่นิยมใชคือ  การกําหนดหัวขอในการซักถามวาควรจะมีอะไร  หรือ      
ครอบคลุมในเรื่องอะไรบาง  

                       เกี่ยวกับการสัมภาษณในการวิจัยตามแนว  อี เอฟ อาร  นี้ จุมพล  พูลภัทรชีวิน        
( 2540 : 263- 264 ) ไดเสนอขั้นตอนไวดังนี้ 
                      1)   แบงชวงการสัมภาษณเปนชวง ๆ ตามหัวขอที่สัมภาษณ หรือชวงเวลาที    
เหมาะสม เชนทุก ๆประมาณ 10 นาที 
          2)   ทําการสัมภาษณ  ซ่ึงประกอบดวยอนาคตภาพที่เปนทางเลือก 3 ภาพ เรียงตาม
ลําดับกันไป คืออนาคตภาพดี ( Optimistic Realistic Scenario)  อนาคตภาพทางไมดี (Pessimistic 
– Realistic Scenario) และอนาคตภาพที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด ( Most – Probable Scenario)  
อนาคตภาพทั้งสามนี้จะประกอบไปดวยอนาคตที่ผูใหสัมภาษณคาดวามีโอกาสเกิดขึ้นจึงใชคําวา 
Realistic กํากับไวทั้งในอนาคตทางดีและทางไมดี 
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         3)   ผูสัมภาษณจะทําการสรุปการสัมภาษณจากบันทึกที่จดไวหรือเทปบันทึกเสียง
ใหผูใหสัมภาษณฟงและขอใหผูใหสัมภาษณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแกไขคําสัมภาษณได  
กระบวนการนี้เรียกวาเทคนิคการสรุปสะสม ( Cumulative Summarization) ดําเนินการเชนนี้  
จนจบการสัมภาษณ  เพื่อใหผูวิจัยมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นวา ขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือ คือมีทั้ง
ความตรง (Validity)   และความเที่ยง (Reliability)  
  4)  นําผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางมาทําการวิเคราะห  เพื่อหาฉันทามติ
ระหวางกลุมผูใหสัมภาษณ 
 5)  นําแนวโนมที่มีฉันทามติ เขียนเปนอนาคตภาพ ซ่ึงเปนผลของการวิจัย  

5.3 การสรุปขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 
การสรุปขอมูลจากการสัมภาษณ  ประกอบดวยขั้นตอนใหญ ๆ 4 ขั้นตอน 

คือการบรรยายสรุป การวิเคราะห การตีความ และการวินิจฉัย ซ่ึงแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดัง
นี้ ( พันธุสูรย  ลดาวัลย, สิทธิณัฐ  ประพุทธินิติสาร และโรเบิรต  บีเท็กเตอร , 2527 : 46-50)  
 5.3.1  การบรรยายสรุป    คือการจําแนก  แจกแจงแนวความคิดที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน  หรือเปนความเห็นรวมกันของผูใหสัมภาษณสวนใหญ หรือทั้งหมดในแตละหัว
ขอของการสัมภาษณ   จุดประสงคของการบรรยายสรุปคือ  การแยกแยะความคลายคลึงของแนว
ความคิดที่ปรากฏอยูในเนื้อหารายงานการสัมภาษณ  โดยไมมีการแตงเติม  ในขั้นตอนนี้ ราย
ละเอียดปลีกยอยที่ไมสําคัญจะละไว   การตัดสินใจวาส่ิงไหนสําคัญ หรือไมสําคัญตองอยูในดุลย
พินิจของผูตัดสินใจ  โดยการบรรยายสรุปเปนรางกอนซ่ึงประกอบดวย  ภาพในอนาคตทั้ง  3  
ดาน ไดแกภาพในอนาคตในทางที่ดี  ภาพในอนาคตในทางที่ไมดี  และภาพในอนาคตในทางที่
นาจะเปนไปไดมากที่สุด 
   5.3.2  การวิเคราะห    หมายถึงการคนหา  และการตรวจสอบคําอธิบายสําหรับ
กรณีที่มีบางแนวความคิดเบี่ยงเบนหรือขัดแยงกับแนวความคิดของคนสวนใหญ  การวิเคราะห
จะพยายามใหคําอธิบายวา  ทําไมบางหัวขอ  หรือบางเรื่องจึงหาลักษณะรวมกัน  หรือหารูปแบบ
ไมไดแนวความคิดเชนนี้มักเปนแนวความคิดสวนนอย หรือแนวความคิดที่ผูใหสัมภาษณเพียง
ไมกี่คนกลาวถึง  
 5.3.3  การตีความ   หมายถึงการหาความสัมพันธของแนวความคิดที่ปรากฏอยู
ในรายงานการสัมภาษณ   การตีความจะเกี่ยวของกับสิ่งที่ไดปรากฏขึ้นเปนรูปแบบ และพยายาม
ใหคําอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบที่ปรากฏขึ้น  ในลักษณะที่สัมพันธกับสิ่งที่เรารับรู หรือส่ิงที่เราเชื่อ
วาเปนจริงในระบบสังคมวัฒนธรรมปจจุบัน  ดังนั้นการตีความจึงไมไดจํากัดขอบเขตตนเองอยู
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ในเนื้อหาของรายงานการสัมภาษณเทานั้น  แตยังขยายกวางไกลออกไปเพื่อหาความรูภายนอก
มาอธิบายใหเนื้อหาของรายงาน  การสัมภาษณมีความหมายที่ชัดเจน สมบูรณขึ้น 
 5.3.4  การวินิจฉัย  หมายถึงการแสวงหาแนวทางที่นําไปสูการแกปญหา            
การปองกันอันตรายและการขัดแยงที่พบอยูในรายงานการสัมภาษณ   ในขั้นการตีความผูวิจัย
พยายามใหความอธิบายรูปแบบที่ปรากฏขึ้นในรายงานการสัมภาษณ  โดยใหความสัมพันธกับ
ระบบสังคมวัฒนธรรมปจจุบัน และบอยครั้งที่เราเนนเรื่องศักยภาพที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง 
ของระบบนั้น  เมื่อใดที่เนนศักยภาพของการเปลี่ยนแปลง  แสดงวากําลังกาวไปในขอบเขตของ
การวินิจฉัย  การวินิจฉัยบางครั้งอาจจะกลาวถึงโอกาสความนาจะเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลง
อยางกวางๆ และบางครั้งอาจกลาวถึงรายละเอียดอยางเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง
หรือการเตรียมการแกไขผลรายจากการเปลี่ยนแปลงนั้น   อยางไรก็ตามผูวิจัยควรพยายาม      
หลีกเลี่ยงการวินิจฉัยในลักษณะเฉพาะเจาะจง   เพื่อใหผูใหสัมภาษณหรือผูอานเปนผูวินิจฉัยใน
ลักษณะดังกลาวเอง  

สรุป  การวิจัยตามแนว  อี เอฟ อาร เปนแนวทางหนึ่งในการวิจัยเชิงอนาคตซึ่งพัฒนา
มาจากการวิจัยทางมนุษญวิทยาที่เรียกวาชาติพันธุวรรณา  โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเปดและ
ไมช้ีนําที่แตกตางไปจากการสัมภาษณโดยทั่วไป  คือการใหผูใหสัมภาษณสรางภาพอนาคต 3 
ภาพ คือภาพอนาคตในทางที่ดี  ภาพอนาคตในทางที่ไมดี  และภาพอนาคตที่เปนไปไดมากที่สุด
และเปนการสัมภาษณที่ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณมีปฎิสัมพันธซ่ึงกันและกันโดยเปดโอกาส
ให         ผูใหสัมภาษณไดตรวจสอบแกไขคําใหสัมภาษณของตนตลอดเวลาไมวาจะเปนใน
ระหวางการบันทึกการสัมภาษณโดยเครื่องอัดเสียงหรือ  โดยการสงบันทึกการสัมภาษณใหตรวจ
สอบ แกไข 

การสรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือการบรรยายสรุป  
การวิเคราะห  การตีความ  และการวินิจฉัย    การบรรยายสรุปเปนการจําแนกแจกแจงแนวความ
คิดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หรือเปนความเห็นรวมกันของผูใหสัมภาษณทั้งหมดในแตละหัวขอ
ของการสัมภาษณ  การวิเคราะห  เปนการคนหาและตรวจสอบคําอธิบายกรณีที่มีแนวความคิดที่
เบี่ยงเบนไป หรือขัดแยงกับแนวความคิดของคนกลุมใหญ    การตีความเปนการหาความสัมพันธ
ของแนวความคิดที่ปรากฏในรายงานการสัมภาษณกับระบบสังคมปจจุบัน  การวินิจฉัย เปนการ
แสวงหาแนวทางที่นําไปสูการแกปญหา  การปองกันอันตราย และการขัดแยงที่มีอยูในรายงาน
การสัมภาษณ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
                  ปริญญา  รอดแกว  (2529, อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2531 : 9) ไดศึกษาความพยายามของผูบริหารโรงเรียนสังกัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราชพบวา  ผูบริหารโรงเรียน  สวนใหญปฏิบัติงานดานนี้ต่ํากวาความคาดหวังหรือ
ตั้งใจของตน และยังพบวา ผูบริหารที่มีคุณวุฒิ  วัยวุฒิ และประสบการณในตําแหนงที่ตางกัน  
ปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนไดไมแตกตางกัน 
                 กัมภณฑ  จุนโท  (2536 : 158)  ไดวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย เขตการศึกษา 2 พบวา 
ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารในพื้นที่เสี่ยงภัยเขตการศึกษา 2 อยูในระดับปานกลาง 

  จํารัส  นองมาก ( 2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       
โรงเรียนเอกชนในแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมบทบาทการแบงเบาภาระของรัฐ  พบวาแนวทาง 
การพัฒนาโรงเรียนเอกชนใหเปนที่มั่นใจของผูปกครองและรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนไดอยาง
แทจริงนั้นตองดําเนินการในลักษณะของการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนว
ของสากลซึ่งแยกเปน 2 สวนคือ 

 1)   การกําหนดคุณลักษณะของโรงเรียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับใหชัดเจนดวยการ
กําหนดองคประกอบเปนกรอบดําเนินงานแลวมากําหนดมาตรฐานและตัวชีวัดเพื่อใหผูเกี่ยวของ
ไดเขาใจตรงกัน เห็นภาพที่ชัดเจนเปนรูปธรรมในการปฏิบัติงานแตละเรื่อง 
 2)   การประเมินและพัฒนาเพื่อดําเนินงานใหบรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงคเนนการ
ปฏิบัติโดยอาศัยหลักของการวิจัยและพัฒนา เพื่อตรวจสอบขอบกพรองของโรงเรียน เมื่อดําเนิน
การไประยะหนึ่งก็มีการประเมิน เพื่อนําผลไปปรับปรุงเปนวงจรใหมตอไปเรื่อย ๆที่จัดกระทํา
โดยบุคคลหลายกลุมคือการประเมินตนเอง การประเมินโดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การ
ประเมินจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน 

                    กมล  สุดประเสริฐ และสุนทร  สุนันทชัย   ( http.//www.onec.go.th,2540 : 2) ได
ศึกษาการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย  
ประเทศแคนาดา ประเทศเกาหลี และไดกําหนดภาพอนาคตที่พึงประสงคของการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของไทยไวดังนี้  ประเทศไทยควรกําหนดเรื่องการศึกษาภาคบังคับใหสูงขึ้นจนถึง
มัธยมศึกษาตอนตน และขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รวมแลวตองใชเวลาเรียนในโรงเรียนอยางนอย  12 ป  เพื่อใหคนไทยทุกคนไดรับการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน  12 ป และมีคุณภาพรัฐควรจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้ 
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                   1)  การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และเปนหุนสวนกับสถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่ 
                  2)   การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหทองถ่ินโดยเฉพาะโรงเรียน/สถานศึกษา 
                  3)   การปรับร้ือโครงสรางทางการศึกษา เชน การลดงานบริการในหนวยเหนือและ
เพิ่มงานวิชาการ  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  การประเมินภายใน 
                  4)   รัฐควรกําหนดนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ที่ชัดเจนเปนระยะ 
                  5)   จัดใหมีหนวยงานประเมินภายนอก   เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตาม       
เปาหมายและมาตรฐานที่กําหนด 
     6)  การรายงานผลตอสาธารณชนของโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนและ          
ผูตรวจการศึกษาภายนอก 

                    พิณสุดา  สิริธรังศรี  ( 2540 : สรุปยอ) ไดวิจัยเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  
นิวซีแลนด โดยการวิจัยเอกสาร พบวา การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
นิวซีแลนด ดําเนินการใน 2 รูปแบบคือการติดตามและประเมินผลภายใน และการติดตามและ
ประเมินผลภายนอก 
 1)  การติดตามและประเมินผลภายใน  เปนการดําเนินการภายในระบบของกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่กระทรวงจะตองดําเนินการติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร       
โรงเรียน   คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะติดตามการทํางานของผูบริหารโรงเรียนหรือ
อาจารยใหญ ผูบริหารโรงเรียนจะติดตามการทํางานของครู เปนตน 
 2)  การติดตามประเมินผลภายนอก มีการจัดตั้งสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษาซึ่งเปนหนวยงานอิสระ การบริหารขึ้นตรงตอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพ       
การศึกษา จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษในลักษณะการตรวจสอบและถวงดุล  หลังจากไดมีการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาในป ค.ศ. 1989 เพื่อทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายวา ไดดําเนินการไปตามแนวทางของชาติวาดวยการศึกษา เปาหมายของหลัก
สูตร        ธรรมนูญโรงเรียนที่กําหนดไวหรือไม   หากพบวาสถานศึกษาไมไดดําเนินการตามที่
กําหนด สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจะทวงติงและเสนอแนะ กอนที่จะมีการจัดทํา 
รายงานผลการตรวจสอบสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จะสงรายงานใหสถานศึกษา
พิจารณาวา   ขอมูลที่ปรากฏในรางรายงานถูกตองหรือไม หากขอเท็จจริงไมเปนไปตามนั้นจะมี
การยืนยัน   ขอเท็จจริงใหเกิดการยอมรับรวมกัน  จากนั้นจึงสงรายงานฉบับจริงและเมื่อมีขอ
เสนอแนะสถานศึกษาจะตองปฏิบัติตามขอเสนอแนะนั้น  ผลการตรวจสอบจะรายงานไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการและเผยแพรไปยังส่ือมวลชน 
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                  กมล  สุดประเสริฐ  ( 2541 : 60-66) ไดทําการวิจัย เร่ืองระบบประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการวิจัยเอกสาร พบวา วิสัยทัศนภาพในอนาคตที่พึง
ประสงคเมื่อมีการกระจายอํานาจใหทองถ่ินหรือโรงเรียน/สถานศึกษาบริหารจัดการไดมากเทา
ใด ทองถ่ินหรือโรงเรียน/สถานศึกษาจะตองไดรับการฝกฝนอบรมใหสามารถบริหารจัดการ
ศึกษาของตน พรอมดวยมีความรับผิดชอบและการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดวย
การประเมินผลภายในของตนเอง รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักเรียน และแสดงผลการ
พัฒนาเปน    รายงานใหประจักษแกสาธารณชน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ( 2541 : 157-158 ) ไดวิจัยเร่ืองระบบการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ : การอุดมศึกษา โดยการวิจัยเอกสารพบวา  
วิสัยทัศนของระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  สถาบันอุดมศึกษาไทย
ทุกสถาบันจะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหสถาน
ศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพเปนที่ยอมรับมีความทัดเทียมและสามารถ
แขงขันกับนานาชาติไดโดย 
 1)  จัดใหมีระบบ  กลไกและการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในสถาบัน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา ไดบรรลุเปาหมายในการสรางปญญา ความเชี่ยวชาญ  
และมีคุณธรรมใหกับณฑิต ตลอดจนการแสวงหาความรูใหม การบริการทางวิชาการแกสังคม
และการทํานุบํารุง ศิลปะ และวัฒนธรรมโดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง บนพื้นฐานของการมี
ความรับผิดชอบ ตอผูเรียนและสังคม ความมีเสรีภาพทางวิชาการ มีอิสระในการดําเนินงานใน
แตละสถาบัน การไดรับการอุดหนุนจากรัฐ ในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไปและการดําเนินงานจะ
ตองเอื้อตอการตรวจสอบจากองคกรภายนอก 
               2)  มีองคกรภายนอกตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพทางการศึกษา  การรับรอง
วิทยฐานะ และการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอยางตอเนื่อง องคกรภายนอกอาจจะเปน     
องคกรอิสระของรัฐ สมาคมวิชาการ และวิชาชีพ องคกรเอกชน ตลอดจนผูใชประโยชนจาก
บัณฑิตและผูสนับสนุนอื่น ๆ ที่ดํารงความเปนอิสระ เปนกลาง ซ่ือสัตย และยุติธรรม  

                    สมพร  ใหมแกว  ( ม.ป.ป. : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการวิจัยอนาคตดวย
เทคนิค อี เอฟ อาร   กับเทคนิคเดลฟาย เกี่ยวกับการใหบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัย
เชียงใหมในทศวรรษหนา พบวา เทคนิค อี เอฟ อาร ใหภาพอนาคตที่เปนภาพรวมหรือภาพกวาง 
ๆไดแกบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และลักษณะการใหบริการวิชาการแกชุมชน แต
เทคนิคเดลฟายใหภาพอนาคตที่เปนรายละเอียดหรือหัวขอยอยภายใตเนื้อหาเดี่ยวกันไดดี โดยไม
มีการกลาวถึงอนาคตที่เปนภาพรวม   
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถนํามาสรุปเปนกรอบสําหรับ
การซักถามในการสัมภาษณไดดังตอไปนี้ 
 1.  การควบคุมคุณภาพการศึกษา ตามหัวขอนี้เปนการซักถามโดยใหผูใหสัมภาษณ
บรรยายถึงความรูสึก  ความตองการของตนเองอยางกวาง ๆ เกี่ยวกับแนวทางในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ        
ธรรมนูญสถานศึกษา  การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หรือธรรมนูญสถานศึกษา   

2.  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หัวขอนี้เปนการใหผูใหสัมภาษณบรรยายถึง
ภาพอนาคตในทางที่ดี  ภาพอนาคตในทางที่ไมดี และภาพอนาคตในทางที่เปนไปไดมากที่สุด
เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โดยสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา       
คณะครูในโรงเรียน  นักเรียน  และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยชุมชนและหนวยงาน      
ที่เกี่ยวของ  ซ่ึงประกอบดวยผูแทนชุมชน  บุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนภาพอนาคต
เกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนสูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. การประเมินคุณภาพการศึกษา หัวขอนี้จะเปนการใหผูใหสัมภาษณบรรยายถึงภาพ
อนาคตในทางที่ดี  ภาพอนาคตในทางไมดี และภาพอนาคตที่เปนไปไดมากที่สุดเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผูบริหารสถานศึกษา  
คณะครูในโรงเรียน  กรรมการสถานศึกษา บุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษา ภาพอนาคตเกี่ยวกับ
การเฝาระวังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองใหมีการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง  การชวยเหลือสถานศึกษาที่ไมผานการประเมิน  และการรายงานผลการ
ประเมินสูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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