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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 81 ก าหนดให้มีกฎหมายเก่ียวกบั
การศึกษาแห่งชาติ  จึงไดมี้การยกร่างพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และได้
ก าหนดไวใ้นหมวดท่ี 6 มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สูตร ไพศาล. 2547)ใหมี้ระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ทุกระดบั ประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก โดยให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มี
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเ นินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ            
ต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 จากหลกัการดงักล่าว โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดด้ าเนินการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 โดย   
มีการประเมินภายในและการประเมินภายนอกซ่ึงการประเมินดงักล่าวไดแ้บ่งมาตรฐานของการ
ประเมินเป็นตวับ่งช้ี ไวม้ากมายซ่ึงท าใหเ้กิดความล่าชา้และท าใหซ้บัซอ้นในการประเมินแต่ละคร้ัง
และลดปัญหาการคิดค านวณค่าน ้ าหนักคะแนนการประเมินของแต่ละด้านและมาตรฐาน            
ของการประเมิน 
 จากการกล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงจดัท าและพฒันาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบ 
ฐานขอ้มูลเวบ็ (Web Database) ซ่ึงในระบบจะประกอบไปดว้ยการประเมินคุณภาพการศึกษา     
การประเมินการสอนของครูผูส้อน การประเมินโครงการของโรงเรียน เพื่อให้ผูป้ฎิบติัหรือผู ้
ประเมินท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วและลดปัญหาความซบัซอ้นระหว่างการประเมิน 
สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินได้อย่างแม่นย  าและได้ผลรายงานจากการประเมินท่ีถูกต้อง       
และรวดเร็ว 
  ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีความความแตกต่างของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาดงัตารางท่ี 1.1  ดงัน้ี 
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ตำรำงที่ 1.1 แสดงกำรเปรียบเทยีบมำตรฐำนกำรประเมินภำยใน 

กำรประเมนิ
คุณภำพ 

ระดบัปฐมวยั ระดบักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ระดบัอุดมศึกษำ 

ดา้นการ
ประเมิน 

5  ดา้น 
1. มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน  
2. มาตรฐานดา้นการจดั

การศึกษา 
3. มาตรฐานดา้นการสร้างสงัคม

แห่งการเรียนรู้ 
4. มาตรฐานดา้น อตัลกัษณ์ของ

สถานศึกษา  
5. มาตรฐานดา้นมาตรการ

ส่งเสริม  

5 ดา้น 
1. มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
2. มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา 
3. มาตรฐานดา้นการสร้างสงัคมแห่ง

การเรียนรู้ 
4. มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของ

สถานศึกษา 
5. มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม 

4 ดา้น 
1. การจดัการศึกษาในแต่ละระดบั

และประเภทการศึกษา 
2. การบริหารการจดัการศึกษา 
3. การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4. การประกนัคุณภาพภายใน 

จ ำนวน
มำตรฐำน 

11 15 8 

ตัวบ่งช้ี 51 65 18 

น ำ้หนัก
ควำมส ำคญั 

กระบวนการบริหารและการ
จดัการ ร้อยละ 80 ส่วนผลของ
การบริหารและการจดัการ คือ 
คุณภาพเดก็เป็น 
ร้อยละ 20 

กระบวนการบริหารและการจดัการ 
ร้อยละ 70   ส่วนผลของการบริหาร
และการจดัการคือคุณภาพผูเ้รียนเป็น
ร้อยละ 30 

ตวับ่งช้ีพื้นฐาน ร้อยละ  75 
ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ ร้อยละ  15 ตวั
บ่งช้ีมาตรฐานการส่งเสริม         
ร้อยละ 10 

ปรัชญา/
อุดมการณ์ 

การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันา
เดก็ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บน
พื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ี
สนองต่อธรรมชาติและ
พฒันาการของเดก็แต่ละคน ตาม
ศกัยภาพ ภายใตบ้ริบทสงัคม 
วฒันธรรมท่ีเดก็อาศยัอยู ่ดว้ย
ความรัก ความเอ้ืออาทรและ
ความเขา้ใจของทุกคน เพื่อสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวติใหเ้ดก็
พฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและ
สงัคม 

เป็นการจดัการศึกษาเพื่อปวงชนโดย
รัฐตอ้งจดัใหมี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพฒันาเยาวชนไทยทุกคนใหมี้
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้งในฐานะ
ท่ีเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
เพื่อเป็นรากฐานท่ีพอเพียงส าหรับ
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวติ รวมทั้ง
เพื่อการพฒันาหนา้ท่ีการงานและการ
พฒันาคุณภาพชีวติส่วนตนและ
ครอบครัว และเพื่อสร้างรากฐานท่ี
แขง็แกร่งส าหรับการสร้างสรรค์
สงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนื
ในอนาคต 

การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อ
พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม 
และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข โดยยดึหลกัทางสายกลาง 
เพื่อใหป้ระเทศรอดพน้จากวกิฤติ 
สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและ
น าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล มี
คุณภาพย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิ
วตัน์ และสถานการณ์เปล่ียนแปลง
ต่าง  เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ ใหมี้ส านึกในคุณธรรม
ความซ่ือสตัยสุ์จริต และใหมี้ความ
รอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวติดว้ย
ความอดทน ความเพียรมีสติปัญญา 
และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุล  
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ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ) 

กำรประเมนิ
คุณภำพ 

ระดบัปฐมวยั ระดบักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ระดบัอุดมศึกษำ 

ปรัชญา/
อุดมการณ์ 

- - 

และพร้อมต่อการรองรับ 
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและ
กวา้งขวางทางดา้นวตัถุ สงัคม 
ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลก
ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

หลกัการจดัการ
ศึกษา 

1. การสร้างหลกัสูตรท่ี
เหมาะสม 

2. การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของเดก็ 

3. การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฒันาการและการเรียนรู้ของ
เดก็ 

4. การบูรณาการการเรียนรู้ 
5. การประเมินพฒันาการและ

การเรียนรู้ของเดก็ 
6. ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อน

กบัครอบครัวของเดก็ 

1. หลกัการพฒันาผูเ้รียนอยา่ง
ครบถว้นสมบูรณ์ 

2. หลกัการจดัการศึกษาเพื่อความ
เป็นไทย 

3. หลกัแห่งความเสมอภาค 
4. หลกัการมีส่วนร่วม 
5. หลกัแห่งความสอดคลอ้ง 

1. พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
2. กระบวนการเรียนรู้ตอ้ง  มุ่ง
ปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริม
สิทธิหนา้ท่ีเสรีภาพ ความเคารพ 

หลกัการ
ประเมิน 

- 1. เป็นการประเมินเพือ่มุ่งใหมี้
การพฒันาคุณภาพการศึกษา  

2. ยดึความเท่ียงตรง เป็นธรรม 
โปร่งใส มีหลกัฐาน มีขอ้มูล
ตามสภาพจริง และ สามารถ
ตรวจสอบได ้ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณภาพและพฒันา
คุณภาพการศึกษาจาก ทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. เป็นการประเมินเพื่อมุ่งใหมี้การ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้
มุ่งเนน้เร่ืองการตดัสิน การจบัผดิ 
หรือการใหคุ้ณ ใหโ้ทษ 
2. ยดึหลกัความเท่ียงตรง เป็นธรรม 
โปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตาม
สภาพความเป็นจริง (Evidence-
based) และมีความรับผดิชอบท่ี
ตรวจสอบได ้(Accountability) 
3. มุ่งเนน้ในเร่ืองการส่งเสริมและ
ประสานงานในลกัษณะ
กลัยาณมิตรมากกวา่การก ากบั
ควบคุม 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณภาพและการพฒันาการ
จดัการศึกษาจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. มุ่งสร้างความสมดุลระหวา่ง
เสรีภาพทางการศึกษากบั
จุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษาของ 
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ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ) 

กำรประเมนิ
คุณภำพ 

ระดบัปฐมวยั ระดบักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ระดบัอุดมศึกษำ 

หลกัการ
ประเมิน 

- - ชาติตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 โดยใหเ้อกภาพเชิง
นโยบาย แต่ยงัคงมีความ
หลากหลายในทางปฏิบติัท่ีสถาบนั
สามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะ
และพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ตม็
ตามศกัยภาพของสถาบนัและ
ผูเ้รียน 

วธีิการและ
เกณฑก์าร
ประเมิน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

ระดบัการศึกษาปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
วธีิการและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งสองระดบั 
ประกอบดว้ยการประเมิน 2 ประเภท คือ  
กำรประเมนิองิเกณฑ์  
ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐาน ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารพิจารณา โดยจะมีการ
สรุปผลการประเมินทั้งในระดบัตวับ่งช้ีและระดบัมาตรฐาน  
กำรประเมนิองิสถำนศึกษำ  
ใหพ้ิจารณาจากการท่ีสถานศึกษาดาเนินการตาม ขอ้เสนอแนะของ สมศ. 
และพฒันาการของคุณภาพสถานศึกษา ตลอดจนมีผลการดาเนินงาน
บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนของสถานศึกษา รวมทั้งมีความ
ตระหนกัในความส าคญัและความพยายามในการพฒันาสู่มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

- 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นคุณภาพ
การจดัการศึกษาตามท่ี
สถานศึกษาไดก้ าหนดไว ้ถา้ผล
การประเมินอยูใ่นระดบัดีกจ็ะ
แสดงใหเ้ห็นวา่สถานศึกษามี
ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ท่ีเขม้แขง็ หากทุกหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา น ามาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นเป้าหมายหลกั
และเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
การสะทอ้นให ้เห็น คุณภาพการจดั
การศึกษาตามท่ีสถานศึกษาได้
ก าหนดไว ้ถา้ผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัดีกจ็ะแสดงใหเ้ห็นวา่
สถานศึกษามีระบบการประกนั
คุณภาพภายในท่ีเขม้แขง็ หากทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
คุณภาพการศึกษา น ามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเป้าหมาย
หลกัและเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา 
มัน่ใจไดว้า่ผลการพฒันาการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพเป็นการ
สะทอ้นเพื่อการปรับปรุงพฒันา
คุณภาพของสถาบนั อุดมศึกษา
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อเขา้สู่ระดบั
มาตรฐานสากล ใชท้รัพยากรใน
การบริหารจดัการของสถาบนั
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
การบริหารจดัการสถาบนั 
อุดมศึกษาเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิผล อนัจะท า ใหภ้ารกิจ
หลกัของสถาบนัอุดมศึกษาตรงกบั
ความตอ้งการของสงัคมและ
ประเทศ  นกัศึกษา ผูป้กครอง ผูจ้า้ง 
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ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ) 

กำรประเมนิ
คุณภำพ 

ระดบัปฐมวยั ระดบักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ระดบัอุดมศึกษำ 

ผลการประเมิน
คุณภาพ (ต่อ) 

มัน่ใจไดว้า่ผลการพฒันา
การศึกษาของชาติในอนาคตตอ้ง
ไดรั้บการยกระดบัคุณภาพท่ี
สูงข้ึน อนัน าไปสู่การยอมรับใน
ระดบัชาติและระดบัสากลวา่มี
ความสามารถในการจดั
การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานท่ี
ทดัเทียมกนั 

ของชาติในอนาคตตอ้งไดรั้บการ
ยกระดบัคุณภาพท่ีสูงข้ึน อนัน าไปสู่
การยอมรับในระดบัชาติและระดบั
สากลวา่มีความสามารถในการจดั
การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานท่ีทดัเทียม
กนั 

งาน และสาธารณชนมีขอ้มูลส า 
หรับการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 
เป็นระบบสถาบนั 
อุดมศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง             
มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นระบบในการ
ก าหนดนโยบาย วางแผน และการ
บริหารจดัการดา้นการศึกษา 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ   

1.2.1 เพื่อพฒันาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 
1.2.2 เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินโครงการ และประเมิน 
ครูผูส้อน ของโรงเรียนอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 
1.3  ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรศึกษำเชิงทฤษฎแีละ/หรือเชิงประยุกต์                                       

1.3.1  ไดร้ะบบประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์
1.3.2  ผูบ้ริหาร บุคลากร นกัเรียน สามารถใชร้ะบบซอฟแวร์การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ
น าไปใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนงานและโครงการใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
1.4   ขอบเขตและวธีิกำรวจิัย  

1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
1.4.1.1 การลงทะเบียน 
1.4.1.2 มีระบบเขา้ใชง้าน ( Login)  
1.4.1.3 มีการตรวจสอบสิทธ์ิในการกระท าต่อฐานขอ้มูล  

1.4.2 กำรจัดเกบ็ข้อมูล 
1.4.2.1 ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีผูป้ระเมิน 
1.4.2.2 ขอ้มูลครูผูส้อน 
1.4.2.3 ขอ้มูลผูป้ระเมิน 
1.4.2.4 ขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
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1.4.2.5 ขอ้มูลการประเมินโครงการ 
1.4.3 กำรประมวลผลข้อมูล 

1.4.3.1  ประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
1.4.3.2 ประมวลผลการประเมินของครูผูส้อนแต่ละรายวิชา 
1.4.3.3 ประมวลผลการประเมินโครงการของโรงเรียนแต่ละโครงการ 

1.4.4 กำรรำยงำนผล 
1.4.4.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
1.4.4.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพครูผูส้อน 
1.4.4.3 รายงานผลการประเมินของโครงการ 

1.4.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรพฒันำ 
1.4.5.1 ฮาร์ดแวร์  

-  ไมโครคอมพิวเตอร์หน่วยประมวลผลกลางขนาด 3.0 กิกะเฮิรตซ์  
หน่วยความจ าขนาด 1024 เมกกะไบต ์  มีเน้ือท่ีฮาร์ดดิสก ์500 กิกะไบต ์ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย 

-  ไมโครคอมพิวเตอร์หน่วยประมวลผลกลางขนาด 3.0  กิกะเฮิรตซ์  
หน่วยความจ าขนาด 1024 เมกกะไบต ์  มีเน้ือท่ีฮาร์ดดิสก ์500 กิกะไบต ์ส าหรับเคร่ืองลูกข่าย 

1.4.5.2  ซอฟตแ์วร์ 
- ระบบปฏิบติัการ Windows XP Professional ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย 
- ระบบปฏิบติัการ Windows XP Professional ส าหรับเคร่ืองลูกข่าย 
- ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาคือ PHP 
- ฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันาคือ MySQL 

 
1.5   สถำนทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิยและรวบรวมข้อมูล  
   1.5.1 โรงเรียนอุตรดิตถ ์15 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์53000 สังกดั
ส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ     

  1.5.1.1  กลุ่มงานแผนงานโรงเรียนอุตรดิตถ ์
  1.5.1.2  งานประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ ์
  1.5.1.3  งานสารสนเทศโรงเรียนอุตรดิตถ ์

 


