
 
 

 

บทที ่2 
เอกสารและการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสาร คู่มือ ระเบียบการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่ิง
ท่ีสถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งปฏิบติัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามขั้นตอนการประเมินท่ีถูกตอ้ง ไดศึ้กษาน าเอาทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 สาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติสถานศึกษาควรด าเนินการให้ครอบคลุมแนวทาง
หลกัต่อไปน้ี 

1. สถานศึกษาตอ้งด าเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี โดยเร่ิมด าเนินการ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 
 2. ให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา      
ท่ีสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง อนัประกอบดว้ยการวางแผนการด าเนินงาน     
การประเมินผลและการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยสถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนพฒันาการศึกษา     
ท่ีสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายและหลกัการตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
การศึกษา และเป้าหมาย/ปรัชญา/ธรรมนูญสถานศึกษา ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการท่ีชดัเจน 
ติดตามประเมินผล การท างานของตนเองอย่างต่อเน่ืองและน าผลการประเมินมาใชป้รับปรุงและ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 
 3. การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในทุกขั้นตอน ควรเน้นการประสานงานและการมี
ส่วนร่วมของทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง บุคลากรของหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ในชุมชนและเขตพื้นท่ีการศึกษาและภูมิภาค 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการท่ีใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 
2.2 หลกัการความหมายของการประเมินคุณภาพ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ีไดก้ล่าวและ
ใหค้วามหมายการประกนัคุณภาพการศึกษาไวด้งัน้ี 

มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงค์
และมาตรฐานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียง
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ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทาง 
การศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง 
หรือโดยหน่วยงานตน้สงักดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 

การประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก  โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าวรับรอง เพื่อเป็น
การประกนัคุณภาพและใหมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ผู้สอน หมายความวา่ ครูและคณาจารยใ์นสถานศึกษาระดบัต่าง ๆ 
 ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอนและ           
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของทั้งของรัฐและเอกชน  

คณาจารย์ หมายความว่า  บุคลากรซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัทางด้านการสอนและการวิจัยใน
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระดบัปริญญาของรัฐและเอกชน 

กลุ่มพฒันามาตรฐานและการประกนัคุณภาพภายใน ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ใหค้วามหมายการประกนัคุณภาพการศึกษาไวด้งัน้ี 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามากนอ้ยเพียงไร (Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin  1994 : 45) 

เมอร์กาทรอยด ์และ มอร์แกน (Murgatroyd & Morgan 1994) ไดจ้  าแนกลกัษณะเด่นของ
การประกนัคุณภาพทางการศึกษาไว ้5 ประการ  

1.  มาตรฐานการศึกษาก าหนดโดยผูเ้ช่ียวชาญภายนอก  
2.  มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวงัท่ีโรงเรียนจะตอ้งบรรลุถึง  
3.  มาตรฐานตอ้งสามารถประเมินไดโ้ดยใชเ้กณฑท่ี์เป็นปรนยั  
4.  มาตรฐานตอ้งใชอ้ยา่งเสมอภาค ไม่มีการยกเวน้โดยปราศจากเหตุผลสมควร  
5.  การประกนัคุณภาพการศึกษาจะประกอบดว้ยการตรวจสอบและทบทวน ( Audit and  

Review ) การทดสอบดว้ยแบบทดสอบมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา  
การประกนัคุณภาพการศึกษา มีความส าคญั 3 ประการ คือ  
1. ท าใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือได ้เกิดความเช่ือมัน่และสามารถ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
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2. ป้องก ันการจดัการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพซ่ึงจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ ริโภคและ       
เกิดความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะได้รับการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทัว่ถึง 

3. ท าใหผู้รั้บผดิชอบในการจดัการศึกษามุ่งบริหารจดัการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอยา่ง
จริงจงั  ซ่ึงมีผลใหก้ารศึกษามีพลงัท่ีจะพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ปกติของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่ใจให้
ผูรั้บบริการการศึกษา ทั้งยงัเป็นการป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีดอ้ยคุณภาพและสร้างสรรคก์ารศึกษา
ใหเ้ป็นกลไกท่ีมีพลงัในการพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพสูงยิง่ข้ึน 

การสร้างความมัน่ใจซ่ึงเป็นแกนหลกัของการประกนัคุณภาพประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 
ส าคญัหลายประการอนัไดแ้ก่  

1.  การวางแผนป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดข้ึนตั้ งแต่ขั้นของการออกแบบการก ากับดูแล 
ตรวจสอบและทบทวนเพื่อการปรับปรุง แกไ้ขในทุกขั้นตอนของการผลิตซ่ึงต่างจากรูปแบบ      
การประเมินแบบเก่าท่ีเนน้การตรวจจบัเม่ือปัญหาส าคญัในขั้นผลผลิต ไดเ้กิดข้ึนแลว้  

2.  การน าองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีทนัสมยัอนัไดแ้ก่รูปแบบ กรรมวิธี และ เทคนิควิธี 
ท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีมีหลักฐานทางทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีน่าเช่ือถือรองรับไป
ประยุกตใ์ชใ้นขั้นตอน ต่าง ๆ  ในกระบวนการผลิต ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความมัน่ใจอย่างมีเหตุผลว่า  
การด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ  ทั้งระบบจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งน่าไวว้างใจ และ
จะมีความผดิพลาดคลาดเคล่ือนในวงจ ากดัท่ีนอ้ยท่ีสุด  

การประกนัคุณภาพในบริบทของการปฏิรูปการศึกษาซ่ึงมีมาตรฐานเป็นแกนน าการสร้าง 
ความมัน่ใจจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ การก าหนดมาตรฐานในระดบัเป้าหมายการศึกษาของชาติ โดยการน า
ขอ้มูลสารสนเทศและองคค์วามรู้เชิงทฤษฎีและ เชิงประจกัษท่ี์ทนัสมยัและน่าเช่ือถือเก่ียวกบัสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของประเทศมาใชใ้นกระบวนการ สร้างวิสัยทศัน์  เก่ียวกบั
สังคมไทยในอนาคตในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคมโลกยคุโลกาภิวตัน์ ซ่ึงจะใชเ้ป็นกรอบและ 
แนวทางในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเหมาะสมกับกาลสมยัและทนัเหตุการณ์      
การเปล่ียนแปลงใน สังคมโลก และสามารถน าไปพฒันาเป็นหลกัสูตรสถานศึกษา  ซ่ึงจะใชเ้ป็น
แนวทางจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา ต่อไป 
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2.3 แนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
การประกนัคุณภาพการศึกษาเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการท่ีส าคญั 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

 2.3.1  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหส้ถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นเป้าหมายและเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาซ่ึง
หลกัปฏิบตัิทัว่ไปมาตรฐานจะก าหนดโดยองคค์ณะบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ หรือ ผูมี้ประสบการณ์ 
(Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin  1994 : 45)   

2.3.2 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Aud) เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินการจดัการศึกษาวา่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดข้ึนมากนอ้ยเพียงไร  และ
มีขั้นตอนการด าเนินการท่ีจะท าใหเ้ช่ือถือไดห้รือไม่วา่การจดัการศึกษาจะเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ  
 2.3.3  การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลในเขตพื้นท่ีและหน่วยงานตน้สังกดัใน
ส่วนกลางท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา   

ทั้งน้ี การตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ีจะกระท าอยา่งเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑแ์ละ
แนวทางการด าเนินการท่ีชัดเจน มีการน าผลการประเมินในทุกขั้นตอนมาใช้เพื่อการวางแผน 
ออกแบบ และการปฏิบติัเพื่อให้เกิดการ ปรับปรุงพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
Improvement)    

 
ตารางที่ 2.1  ความแตกต่างระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 

การประกนัคุณภาพภายใน การประกนัคุณภาพภายนอก 
ผูรั้บผดิชอบ :โรงเรียน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผูรั้บผดิชอบ : ส านกังานรับรองมาตรฐาน และ   
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
(สมศ.) 

กระบวนการ : การควบคุมคุณภาพ                
การตรวจสอบคุณภาพประเมินคุณภาพ 

กระบวนการ : การตรวจสอบคุณภาพ            
การประเมินคุณภาพการใหก้ารรับรอง 

 
2.4 ประโยชน์ทีไ่ด้จากการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 2.4.1  ผูเ้รียนและผูป้กครองมีหลกัประกนัและความมัน่ใจวา่สถานศึกษาสามารถจดั 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 2.4.2  ครูไดท้  างานอยา่งมืออาชีพ มีการท างานท่ีเป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผดิชอบท่ี 
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ตรวจสอบได ้มีประสิทธิภาพ และเนน้คุณภาพ ไดพ้ฒันาตนเองและผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองท าใหเ้ป็น 
ท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน 
 2.4.3  ผูบ้ริหารไดใ้ชภ้าวะผูน้ าและความรู้ ความสามารถในการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ 
และมีความโปร่งใส เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับและนิยมชมชอบของ
ผูป้กครองและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์
ต่อสงัคม 

2.4.4 กรรมการสถานศึกษาได้ท างานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเหมาะสม เป็นผูท่ี้ท า
ประโยชน์ และมีส่วนพฒันาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนและชุมชนร่วมกบั
ผูบ้ริหารและครู สมควรท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหม้าเป็นกรรมการสถานศึกษา 
 2.4.5  หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ใหส้ถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพในการพฒันาตนเอง 
 ซ่ึงจะช่วยแบ่งเบาภาระในการก ากบั ดูแลสถานศึกษา และก่อให้เกิดความมัน่ใจในคุณภาพทาง
การศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.4.6  ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ไดเ้ยาวชนท่ีดี มีคุณภาพและศกัยภาพท่ีจะ 
ช่วยพฒันาองคก์ร ชุมชน และสงัคมประเทศชาติต่อไป 
 2.4.7  ผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของหน่วยงาน  

ในระดบัสถานศึกษาการประกนัคุณภาพจะครอบคลุมถึงการสร้างความมัน่ใจโดยการใชข้อ้มูล 
สารสนเทศและองค์ความรู้และการวางแผนป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดตั้ งแต่ในขั้นการออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตร การบริหารหลกัสูตร 
การติดตาม ตรวจสอบและทบทวนเป็นระยะ ๆ  เพื่อใหมี้การแกไ้ข ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
การประเมินคุณภาพผลผลิต การจดัท ารายงาน และน าเสนอขอ้มูลการประเมินส าหรับการตดัสินใจ
ในระดบัต่าง ๆ  และ ส าหรับการวางแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาในระยะต่อไป  

หลกัการส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา  ภายในสถานศึกษา ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประกนัคุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและทางการบริหาร
การจดัการท่ีมี การวางแผนล่วงหนา้ และมีการประสานสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบ เพื่อท่ีจะสร้างความ
มัน่ใจท่ีสมเหตุสมผลว่าผูเ้รียน จะมีความรู้ ความสามารถ และ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
มาตรฐานการศึกษาท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
    ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีได้มีการพฒันากันอยู่ในขณะน้ี มีแนวคิด     

เพื่อส่งเสริมและเสนอแนวทางเก่ียวกับการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการด าเนินงาน          
3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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2.5.1  การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการพฒันาสถานศึกษาให้
เขา้สู่มาตรฐาน 

2.5.2  การตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

2.5.3  การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแลในเขตพื้นท่ี และหน่วยงานตน้สังกดัในส่วนกลาง ซ่ึงถึงแมจ้ะเป็นบุคคลภายนอก แต่ก็ยงัถือว่า
เป็นการประเมินภายใน เพราะด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีอยูใ่นสายการบริหารของสถานศึกษา ซ่ึง
จะด าเนินการตรวจเยีย่มและประเมินสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ  ตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานตน้สังกดั 
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ และส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพอนัเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงเป็นองคก์ารมหาชน 

 
2.6  หลกัการส าคญัของการประกนัคุณภาพภายใน 
       หลกัการส าคญัของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดแ้ก่ 

2.6.1  จุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพภายในคือการท่ีสถานศึกษาร่วมกนัพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่การจบัผิดหรือท าให้บุคลากรเสียหน้า   
โดยเป้าหมายท่ีส าคญัอยูท่ี่การพฒันาคุณภาพใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

2.6.2  การท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายตามขอ้ 1 ตอ้งท าให ้การประกนัคุณภาพการศึกษา
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจดัการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ใช่
เป็นกระบวนการท่ีแยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตอ้ง
วางแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการท่ีมีเป้าหมายชดัเจน ท าตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพฒันา
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบมีความโปร่งใสและมีจิตส านึกในการพฒันาคุณภาพการท างาน 

2.6.3  การประกนัคุณภาพเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร 
ครู-อาจารย ์และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา โดยในการด าเนินงานจะตอ้งให้ผูท่ี้เ ก่ียวขอ้ง เช่น 
ผูเ้รียน ชุมชน เขตพื้นท่ี หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน 
ติดตามประเมินผล พฒันาปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า ช่วยกนัผลกัดนัให้สถานศึกษามีคุณภาพ 
เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง สังคม และ
ประเทศชาติ 
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2.7  การประเมินโครงการ 
ปัจจุบนัการประเมินโครงการไม่ไดจ้  ากดัอยู่แต่ในทางการศึกษาเท่านั้น  แต่ขยายวงกวา้ง

ไปสู่โครงการในสาขาต่าง ๆ อย่างกวา้งขวางจนการประเมินเป็นธุรกิจอีกอาชีพหน่ึงข้ึนมา  เพราะ
ในการประเมินโครงการต่าง ๆ ขององค์กรหน่วยงานหรือสถาบนัหน่ึง ๆ ตอ้งใช้งบประมาณ
มหาศาล  จึงตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นนกัประเมินเพื่อน าผลนั้นมาใชอ้ยา่งคุม้ค่าต่อไป 

ในการประเมินโครงการมีเป้าประสงค์หลักคือ  ต้องการข้อมูลท่ีบ่งช้ีว่าโครงการท่ี
ด าเนินการนั้นเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่หรือเป็นโครงการท่ีคุม้ค่าต่อการตดัสินใจใน
การด าเนินการหรือไม่  รวมถึงการศึกษาว่าในการด าเนินการโครงการมีปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุง
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขในเร่ืองอะไรบา้ง  และเป็นโครงการท่ีมีคุณค่ามากนอ้ยเพียงใด 
  
2.8  ความหมายของการประเมินโครงการ   

การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการท่ีก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุง
โครงการ  และสารนิเทศในการตดัสินผลสมัฤทธ์ิของโครงการ  (สมหวงั,  พิริยานุวฒัน์,  2544) 

การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ
เพื่อสรุปผลวา่โครงการนั้น ๆ ไดบ้รรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย  และมีประสิทธิภาพเพียงใด                      
 
2.9  ประเภทของการประเมินโครงการ 

การแบ่งประเภทการประเมินโครงการคงมิใช่เป็นการก าหนดเกณฑเ์ด็ดขาด  แต่จ าเป็นตอ้ง
อาศัยเกณฑ์หลายชนิดมาจ าแนกประเภท  เช่น  ใช้เวลา  วตัถุประสงค์  วิธีการ  และรูปแบบ          
การประเมินมาบ่งบอกถึงประเภทของการประเมิน  ซ่ึงในท่ีน้ีอาจจ าแนกการประเมินโครงการ
ออกเป็น  4  ประเภท  ดงัน้ี 

1.  การประเมินโครงการก่อนด าเนินการ (Preliminary  Evaluation) เป็นการศึกษา           
การประเมินความเป็นไปได ้ (Feasibility  Study)  ก่อนท่ีเร่ิมโครงการใด  ๆ โดยอาจท าการศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของปัจจยัป้อน  ความเหมาะสมของกระบวนการท่ีคาดว่าจะน ามาใชใ้นการบริหาร
จดัการโครงการ  ปัญหา  อุปสรรค  ความเส่ียงของโครงการ  ตลอดจนผลลพัธ์  หรือประสิทธิผลท่ี
คาดวา่จะไดรั้บ  ในขณะเดียวกนักอ็าจจะศึกษาผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในดา้นต่าง ๆ  เช่น 

- การประเมินผลกระทบดา้นสังคม (Social  Impact  Assessment-SIA) 
- การประเมินผลกระทบดา้นนิเวศ (Ecological  Impact  Assessment-EIA) 
- การประเมินผลกระทบดา้นการเมือง (Political  Impact  Assessment-PIA) 
- การประเมินผลกระทบดา้นเทคโนโลย ี(Technological  Impact  Assessment-TIA) 
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- การประเมินผลกระทบดา้นประชากร (Population  Impact  Assessment-PIA) 
- การประเมินผลกระทบดา้นนโยบาย (Policy  Impact  Assessment-POIA) 
- การประเมินผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic  Impact  Assessment) 
การประเมินโครงการก่อนการด าเนินการน้ีมีประโยชน์ส าหรับนักลงทุน  เพื่อศึกษาดูว่า

ก่อนลงมือโครงการใด ๆ  นั้น  จะเกิดความคุม้ค่าแก่การลงทุน (Cost  Effectiveness) หรือจะเกิด
ผลกระทบต่อระบบส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ประชากร  เทคโนโลยี  และ
ระดบันโยบายหรือไม่  หากไดท้ าการศึกษารอบคอบแลว้อาจจะไดผ้ลการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า             
จะไดเ้กิดประโยชน์หรือโทษอย่างไร  ปัญหา  อุปสรรค  เป็นอย่างไร  เพื่อผูเ้ป็นเจา้ของโครงการ          
จะไดต้ดัสินล่วงหน้าว่าจะเลิกลม้โครงการหรือปรับปรุงองคป์ระกอบ  และกระบวนการบริหาร
จดัการโครงการเพียงใด  เพื่อใหเ้กิดผลดี 

2.  การประเมินระหว่างด าเนินการโครงการ (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผล
เพื่อการปรับปรุงเป็นส าคญัซ่ึงมกัจะใชป้ระเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพฒันาโครงการ  ผลท่ี
ไดจ้าก Formative  Evaluation นั้นจะช่วยตั้งวตัถุประสงคข์องโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
แทจ้ริง  นอกจากนั้น  Formative  Evaluation  อาจใชใ้นระหว่างด าเนินโครงการ  จะช่วยตรวจสอบ
ว่าโครงการได้ด าเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร อาจเรียกช่ือเฉพาะว่า Implementation  
Evaluation หรือ Formative Evaluation อาจตรวจสอบความกา้วหนา้ของโครงการว่าด าเนินไดผ้ล
เพียงไรเรียกว่า  Progress  Evaluation โดยทัว่ไปแลว้ Formative Evaluation อาจใชป้ระเมินส่ิง
ต่อไปน้ี 

2.1  ทบทวนแผนของโครงการ 
2.2  การสร้างแผนของโครงการ 
2.3  การพฒันาแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือรายการ (Check List) ส าหรับรวบรวม

ขอ้มูลตามเร่ืองท่ีตอ้งการ 
2.4  การคดัเลือกวิธีการวดัผลท่ีเหมาะสม 
2.5  การก าหนดตารางเวลาการประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินโครงการ 
2.6  การเตรียมขอ้มูลท่ีจะเป็นข่าวสารส าหรับการรายงานและเสนอแนะส าหรับ การตดัสิน

เก่ียวกบัการด าเนินโครงการ 
2.7  การแนะน าแนวทางปรับปรุง  การแกปั้ญหา  และการเปล่ียนแปลงการปฏิบติั ของ

โครงการ 
3.  การประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation)                

เป็นการประเมินผลรวมสรุป  มกัจะใชป้ระเมินหลงัส้ินสุดโครงการ  ส าหรับโครงการท่ีมีการด าเนิน     
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ระยะยาวก็อาจใช ้ Summative Evaluation ในการสรุปยอ่ความระยะยาวต่าง ๆ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากระยะ 
ต่าง ๆ จะช่วยใหมี้การประเมินสรุปรวมนั้น ส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของ Formative evaluation
เป็น Summative Evaluation  ซ่ึงผลสรุปท่ีไดจ้ะน าสู่การรายงานว่า  โครงการไดบ้รรลุเป้าหมาย  
(Goals)  หรือไม่อย่างไร  ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบความส าเร็จ
หรือลม้เหลวเพียงไร  มีปัญหาหรืออุปสรรคใดท่ีตอ้งแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้บ้ริหาร
โครงการสามารถน าไปสู่การตดัสินวา่  โครงการนั้นควรด าเนินการต่อหรือยกเลิก 

4.  การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) การประเมินโครงการโดยทัว่ไป  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทยท่ีผา่นมา  ยงัจ ากดัอยูเ่พียงการประเมินผลผลิต  โดยมุ่งท่ีจะทราบ
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของโครงการเท่านั้น  ทั้งน้ีเพื่อประกอบการตดัสินใจของผูใ้หบ้ริการ
หรือผูใ้ห้ทุนในการยุติหรือขยายโครงการ  แต่ในปัจจุบันนักประเมินและผูบ้ริหารโครงการ          
ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการประเมินประสิทธิภาพของโครงการดว้ย  โดยถือว่าเป็นประเภท
ของการประเมินท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการบริการทัว่ไป  เพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้น  
สามารถด าเนินการอย่างสอดคลอ้งกับสภาวการณ์ของสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  โครงการท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการพฒันาท้องถ่ิน  หรือโครงการท่ีเป็นตัวก าหนดเกณฑ์ส าคญัส าหรับประกัน
โครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ  ท่ีจะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดโดยไม่จ าเป็น        
การด าเนินโครงการบริการสงัคมนั้น  จะไม่มุ่ง   แต่เพียงความส าเร็จของโครงการเท่านั้น  แต่จะตอ้ง
ให้คุม้ค่าในเชิงของประสิทธิภาพดว้ย โดยปกติการประเมินประสิทธิภาพของโครงการมกัจะเร่ิม
จากค าถามต่าง ๆ กนั  เช่น 

1. ความส าเร็จของโครงการนั้น ๆ เม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายแลว้มีความเหมาะสมหรือไม่ 
2. ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจยัท่ีลงทุนไปใช่หรือไม่ 
3. โครงการน้ีมีผลผลิตสูงกวา่โครงการอ่ืน ๆ เม่ือลงทุนเท่ากนัหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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2.10  วงจรการพฒันาซอฟต์แวร์ 
การพฒันาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา ใช้รูปแบบการพัฒนาระบบโมเดลแบบ 

Waterfall Model เพราะมีการส่งผลจากขั้นตอนเร่ิมตน้สู่ขั้นตอนท่ีอยูถ่ดัๆไปคลา้ยการไหลของน ้ าท่ี
ตกเป็นชั้นๆ นอกจากน้ีแต่ละขั้นตอนยงัสามารถยอ้นกลบัไปขั้นตอนก่อนหนา้ได ้ ถา้พบว่ามีความ
ผดิพลาด หรือไม่สมบูรณ์ โดยท่ีไม่ตอ้งกลบัไปเร่ิมตน้ใหม่ทั้งหมด เป็นล าดบัขั้นตอน ดงัภาพ  

  

 
 

ภาพที ่2.1   Waterfall Model 
(ท่ีมา :  http://www.siamvision.com/th/programming/ วนัท่ี 30 เมษายน 2555) 

 
รูปแบบการพฒันาแบบน ้าตกมีขั้นตอนดงัน้ี  

1.  การวิเคราะห์และก าหนดความตอ้งการ (Requirement analysis and definition): เป็นการ
วิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งเป็นระบบรวมทั้งกระบวนการท างานและขอ้จ ากดัต่าง จากนั้น
กจ็ะน ามาสร้างเป็นตวัแบบ (Model) และ ขอ้ก าหนด (Specification) ต่อไป  

2. การออกแบบระบบและซอฟตแ์วร์ (System and software design): คือการออกแบบ
ระบบทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ สถาปัตยกรรมของระบบ  

3.  การพฒันาและการทดสอบหน่วยยอ่ย (Implementation and unit testing): การพฒันาจะ
เร่ิมจากหน่วยยอ่ยๆ และท าการทดสอบแต่ละหน่วยวา่ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดหรือไม่  
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4.  การรวบรวมและการทดสอบระบบ (Integration and system testing): เม่ือแต่ละหน่วย
ยอ่ยผา่นการทดสอบแลว้กจ็ะน ามารวมกนัเป็นระบบใหญ่ และทดสอบในภาพรวมอีกคร้ัง  

5.  การท างานและการบ ารุงรักษา (Operation and maintenance): คือการน าระบบท่ีท าการ
ทดสอบแลว้มาใชง้านจริง และวางแผนการบ ารุงรักษาระบบใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งราบร่ืน  


