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3.1  ศึกษาระบบงานเดิม 
3.1.1  หลกัการส าคญั 

ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมี
ความรู้ความเขา้ใจ และปฏิบติัตามหลกัการของการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1.  การประกนัคุณภาพเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีตอ้งปฏิบติังานตามภารกิจท่ีแต่ละคน
ไดรั้บมอบหมาย 

2. การประกนัคุณภาพมุ่งพฒันาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดี
ยิง่ข้ึน เพราะผลการพฒันาของแต่ละคนกคื็อผลรวมของการพฒันาทั้งสถานศึกษา 

3. การประกนัคุณภาพเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ไม่ใช่ท าเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นคร้ัง
คราวเท่านั้น 

4. การประกนัคุณภาพตอ้งเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สามารถ
วา่จา้งหรือขอใหบุ้คคลอ่ืน ๆ ด าเนินการแทนได ้

5. การประกนัคุณภาพตอ้งเกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้
ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
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3.1.2  การด าเนินงานของสถานศึกษา 
ใหส้ถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ให้สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตวับ่งช้ีว่าดว้ยการประกนั

คุณภาพของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ พิจารณาสาระส าคญัท่ีจะก าหนดใน
มาตรฐานและ    ตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา ก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวั
บ่งช้ีว่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก
รับทราบทั้งน้ี สถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือ จากท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชไ้ด ้

2. การจัดท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

 ใหส้ถานศึกษาจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการ
จ าเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบโดยใชข้อ้มูลตามสภาพจริง  ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมายดา้นต่าง ๆ โดยมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพผูเ้รียนท่ีสะทอ้นคุณภาพความส าเร็จอยา่งชดัเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชก้ระบวนการวิจยั หรือผลการวิจยั หรือขอ้มูลท่ีอา้งอิงได ้
ให้ครอบคลุมการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากภายนอกท่ี
ให้การสนบัสนุนทางวิชาการ ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและ
ผูเ้รียน ร่วมรับผิดชอบและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก าหนดบทบาทหนา้ท่ี
และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผูป้กครอง องคก์ร หน่วยงาน ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้สอดคลอ้งกบักิจกรรม โครงการ  
เสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหาร สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ จดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา การจดัการศึกษาของสถานศึกษา ให้ก าหนดปฏิทินการน า
แผนปฏิบติัการประจ าปีไปสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน เสนอแผนปฏิบติัการประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 
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3.  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
จดัโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพฒันาระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ก าหนดผูรั้บผิดชอบและจดัระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบนั สะดวกต่อการเขา้ถึงและการให้บริการ หรือการเช่ือมโยง
เครือข่ายกบัหน่วยงานตน้สังกดั น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารและการ
พฒันาการเรียนการสอน 

4.  การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
น าแผนปฏิบติัการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบติั ตามกรอบระยะเวลา และกิจกรรมโครงการ

ท่ีก าหนดไวผู้รั้บผดิชอบและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามท่ี
ไดก้ าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

5.  การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา ติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษา อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงพฒันา  
เตรียมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สงักดั 

6.  การจัดให้มีการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชว้ิธีการและ

เคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
7.  การจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

สรุปและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี
สะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนและผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษาตามรูปแบบท่ีหน่วยงานตน้สังกดั
ก าหนด น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา และหรือ   คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ เผยแพร่รายงานต่อ
สาธารณชน หน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.  การจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
ส่งเสริมแนวความคิดเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพฒันาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเน่ืองให้เกิดข้ึนกบัครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพฒันาสถานศึกษาให้เป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวฒันธรรมคุณภาพในการท างานปกติของสถานศึกษา น าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศเพื่อน าไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการ
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พฒันาการบริหารและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง เผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดการพฒันา 

 
3.1.3  การด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกดั 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และเผยแพร่ นวตักรรมท่ีเก่ียวกบัรูปแบบและเทคนิควิธีการประกนั
คุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เช่น ระบบขอ้มูลสารสนเทศ แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาการ
จดัท ารายงานประจ าปี พฒันาผูท้รงคุณวุฒิท่ีสามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกดัท่ีรับผิดชอบ จดัท าทะเบียนรายช่ือ และประกาศให้สถานศึกษาทราบ 
ก ากบัและดูแลคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดบัหรือรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา จดัให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งนอ้ย คร้ังต่อปี และแจง้ผลการติดตาม
ตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบ น าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพไปใชว้างแผนและพฒันา
คุณภาพ การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานตน้
สังกดัระดบัเหนือข้ึนไป และสาธารณชน เช่ือมโยงผลการประเมินคุณภาพภายนอกกบัผลการ
ประเมินภายในเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายคุณภาพเพื่อร่วมพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ประกาศ เผยแพร่ผลการปฏิบติัดีของสถานศึกษาในสังกดัต่อสาธารณชน
และหน่วยงานต่าง  ๆ 
 
3.1.4  สภาพปัญหาเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา ได้ขยายวงกวา้งมากข้ึนทั้งสถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
ควบคุมก ากบั สถานศึกษาซ่ึงเห็นความส าคญัและพยายามผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบติัในเร่ืองของการ
ประกนัคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มมากข้ึน และการปฏิบติัมีทั้งถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง แต่ผูท่ี้
ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งจะสร้างปัญหาต่อระบบการประกนัคุณภาพไปอีกนานเพราะ ท าอาจมีการปฏิบติั
ตามแบบท่ีผดิ ๆ โดยไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาแต่อยา่งใด จนอาจคิดว่า
การประกนัคุณภาพไม่มีประโยชน์ จนมีผลกระทบในเชิงนโยบายเก่ียวกบัการด าเนินงานในดา้นน้ี 

 ปัญหาเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาแยกเป็นหมวดหมู่ตามขั้นตอนเก่ียวกบัการ
ประกนัคุณภาพไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 
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กลุ่มที ่1 ปัญหาทีเ่กีย่วเน่ืองกบัความเข้าใจ เร่ืองการประกนัคุณภาพ 
 ความเขา้ใจผดิเร่ืองการประกนัคุณภาพ ท าใหเ้ป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานใน

วงกวา้ง มีดงัต่อไปน้ี 
1. การประกนัคุณภาพเป็นการเพิ่มภาระให้กบับุคลากรในโรงเรียน เน่ืองจากบุคลากรใน

โรงเรียน ขณะน้ีตอ้งมีภาระงานในความรับผดิชอบมาก ไม่สนบัสนุนใหบุ้คลากรเหล่านั้นตอ้งมาท า
เร่ืองการประกนัคุณภาพอีก ทั้งท่ีความจริงการประกนัคุณภาพในโรงเรียนคือการประกนัคุณภาพ
ของงานท่ีท าอยู่ตามปกติ งานในความรับผิดชอบมากมายเพียงใด หากมุ่งเปล่ียนแปลงพฒันาให้ดี
ข้ึนกเ็ขา้ข่ายการประกนัคุณภาพ 

 2. การประกนัคุณภาพเป็นเร่ืองเฉพาะกิจ เกิดกระแสชัว่คร้ังชัว่คราว อีกไม่นานคงยกเลิก
ตามนโยบายของผูมี้อ  านาจ ในเร่ืองน้ีหากมองการประกนัคุณภาพว่า เพื่อหวงัเพียงป้ายประกาศ 
หรือหนังสือรับรองอาจเป็นไปอย่างท่ีเข้าใจ แต่ถ้ามองการประกันคุณภาพเป็นเร่ืองของการ
บริหารงานปกติท่ีตอ้งการท าให้ทุกส่ิงทุกอย่างเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาให้ดีข้ึนการด าเนินการใน
เร่ืองน้ีตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา องคก์รใดท่ีมุ่งปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนตอ้ง
อาศยัระบบการประกนัคุณภาพ ถา้ปราศจากการประกนัคุณภาพองค์กรนั้นอาจไม่พฒันาไปใน
แนวทางท่ีดีข้ึน 

3. การประกนัคุณภาพไม่เกิดประโยชน์ เสียงบประมาณ และทรัพยากรโดยไม่คุม้ค่า สาเหตุ
ท่ีเขา้ใจเช่นน้ีคงเป็นผลมาจากไดเ้ห็นแบบอยา่งท่ีผิด ๆ ในเร่ืองของการประกนัคุณภาพแต่คุณภาพ
ไม่ปรากฏ การปฏิบติัของผูท้  าหนา้ท่ีประเมินสถานศึกษาตามกระบวนการประกนัคุณภาพท่ีสนใจ
แต่ส่วนปลีกย่อย     ไม่พยายามช้ีแนะให้โรงเรียนเห็นขอ้บกพร่องเพื่อปรับปรุงพฒันาต่อไป เห็น
การใช ้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในการจดัท าเอกสารและวสัดุส้ินเปลืองต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็น 
ฯลฯ ถา้ไดพ้บเห็นตวัอยา่งท่ีผิด ๆ เหล่าน้ีอาจท าใหเ้ขา้ใจว่าเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณเพราะใช้
จ่ายในเร่ืองท่ีไม่คุม้ค่า หากโรงเรียน  ผูป้ระเมิน และผูค้วบคุมก ากบัโรงเรียน เขา้ใจบทบาทและท า
เร่ืองน้ีอย่างถูกตอ้งทุกฝ่าย งบประมาณท่ีใชเ้พื่อการประกนัคุณภาพมุ่งใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพจริง ๆ  
ตดัทอนส่วนท่ีฟุ่ มเฟือยเกินความจ าเป็นออกไป จะเป็นงบประมาณจ านวนนอ้ย ถา้น าไปเทียบส่วน
กบัการใชจ่้าย ดา้นอ่ืน ๆ 
กลุ่มที ่2 ปัญหาทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติเร่ืองการประกนัคุณภาพ 

ปัญหาในกลุ่มน้ีสืบเน่ืองจากปัญหาในกลุ่มแรกท าให้หน่วยงานปฏิบติั คือ โรงเรียน หรือ
สถานศึกษาด าเนินการในเร่ืองน้ีโดยไม่ถูกตอ้ง ดงัน้ี  

1. โรงเรียนใหค้วามส าคญัเร่ืองเอกสารโดยจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบังานและโครงการต่าง ๆ 
มากมายใส่แฟ้มจ าแนกเป็นรายมาตรฐานหรือรายตวัช้ีคุณภาพ โดยเอกสารท่ีรวบรวมเขา้แฟ้ม
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เหล่านั้นไม่สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง ๆ ของบุคลากรในโรงเรียน เป็นการแยกส่วนระหว่าง
การปฏิบติังานจริงกบัการด าเนินการเร่ืองการประกนัคุณภาพ ซ่ึงการปฏิบติัในลกัษณะน้ีไม่ไดส่้งผล
ต่อการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาตามเจตนาของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

2. โรงเรียนจดัใหค้รูเพียงบางส่วนจากจ านวนครูทั้งหมดในโรงเรียน เพื่อท าหนา้ท่ีในเร่ือง
การประกนัคุณภาพ ครูท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเหล่าน้ีมีหน้าท่ีรวบรวมเอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ เขียน
รายงานการด าเนินงานตามแบบอยา่งของโรงเรียนอ่ืนท่ีคาดหวงัว่าดี มีความเหมาะสม โดยรายงาน
และเอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ เป็นคนละเร่ืองกบัการปฏิบติังานจริง ผูเ้ขียนพยายามเขียนในส่ิงท่ี
คาดหวงั ว่าจะท าให้ผูอ่้านหรือผูป้ระเมินมีความพอใจมากกว่าเขียนตามสภาพจริง เพื่อหวงัผลใน
การปรับปรุงพฒันา การด าเนินงานลกัษณะน้ีไม่ได ้ส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนดีข้ึน 
แต่เป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุ ทั้งคนและเงินงบประมาณ ท่ีตอ้งท าหลกัฐานเท็จ เพื่อ
หวงัวา่จะสามารถหลอกกรรมการผูม้าประเมินได ้
 
กลุ่มที ่3 ปัญหาเกีย่วเน่ืองกบัการใช้ผลจากการประเมินและตรวจสอบ 
                 การประเมินและตรวจสอบ เป็นกิจกรรมส าคญัของการประกนัคุณภาพ ในวงจรการ
ประกนัคุณภาพเม่ือไดมี้การประเมินและตรวจสอบผลการด าเนินงานไปแลว้ ตอ้งน าผลไปใชใ้น
การปรับปรุงพฒันางานให้มี คุณภาพดียิ่งข้ึนต่อไป การใชผ้ลจากการประเมินและตรวจสอบ เท่าท่ี
เป็นปัญหา อาจแยกกล่าวเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 
                 1. ผูถู้กประเมินไม่กลา้รับความจริง เน่ืองจากการประเมินแต่ละคร้ัง ตอ้งมีผลในทางดี
และไม่ดี ผูถู้กประเมินบางคนไม่ยอมรับความจริง ถา้เร่ืองไหนประเมินแลว้ว่าไม่ดี ก็จะไม่พอใจผู ้
ประเมิน ถา้ผูป้ระเมินหลีกเล่ียงส่ิงท่ีผูถู้กประเมินไม่พอใจ โดยเขียนผลการประเมินท่ีไม่ถูกตอ้ง ตรง
ตามความเป็นจริง ก็จะเป็นการประเมินท่ีคลาดเคล่ือน ผลการประเมินในลกัษณะน้ีจึงไม่สามารถ
น าไปเป็นขอ้มูล เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขใหต้รงกบัสภาพจริง ๆ ได ้
                 2. ใชผ้ลการประเมินไม่คุม้ เน่ืองจากวตัถุประสงคส์ าคญัของการประเมิน เพื่อน าผลไปใช้
ในการปรับปรุง พฒันาการด าเนินงานต่อไป แต่ถา้ประเมินแลว้เก็บไวโ้ดยไม่น าผลไปใชป้ระโยชน์ 
ก็นับว่าใช้ผลการประเมินไม่คุม้ค่า เพราะในการประเมินแต่ละคร้ัง หน่วยงานตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
เสียเวลา และก าลงัคนในการท างานมาก ปัญหาส่วนใหญ่ในโรงเรียน คือเร่ืองการใชผ้ลการประเมิน
ไม่คุม้ หรือไม่ได ้ใชผ้ลการประเมินเลย โรงเรียนไม่ไดน้ าผลจากการปฏิบติังานท่ีผ่านมาแลว้ ไป
ปรับปรุง แกไ้ข หรือก าหนดแนวทางพฒันางาน ในความ รับผิดชอบของแต่ละคนในโรงเรียน ให้
เป็นไปตามระบบของการประกนัคุณภาพ  ผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญักบัผลการประเมิน ปฏิบติั
เหมือนกบัไม่ไดมี้การประเมิน ความผดิพลาด บกพร่องจึง ไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข 
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  ปัญหาเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ ทั้งสามกลุ่มเป็นเร่ืองท่ีตอ้งช่วยกนัท าความเขา้ใจให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนให้ถูกตอ้ง หากปล่อยให้มีการ
กระท าท่ีผดิพลาดจะเป็นการขยายปัญหาใหก้วา้งมากยิง่ข้ึน  

 
3.2   ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
       3.2.1   ขั้นตอนการก าหนดความต้องการของระบบ (System Requirement) 

เก็บรวบรวมขอ้มูลและขอ้เท็จจริงในระบบเดิมโดยสอบถามผูใ้ชง้านในองคก์รเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงท าให้ทราบขั้นตอนการท างานและปัญหาท่ีเกิดข้ึน การวิเคราะห์ระบบตอ้งเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชง้านว่าตอ้งการส่ิงใดเพิ่มเติม เพื่อใชใ้นระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
น าไปวิเคราะห์หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเกิดข้ึนจากระบบเดิมและปรับปรุงให้เป็นระบบใหม่ท่ี
ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากท่ีสุด  

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยแบบฟอร์มรายงานการท างานและ
เอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลขององคก์ร ภายในเอกสารแสดงผลรายละเอียดการวิเคราะห์ระบบ 

1. เป้าหมายขององคก์ร 
2. สารสนเทศท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ 
3. ประเภท ขนาด และจ านวนขอ้มูล 
4. ล าดบัขั้นตอนการท างาน 
5. เง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการประมวลผลขอ้มูล 
6. นโยบายในการปฏิบติังาน 
7. ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อขอ้มูล 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมมีรายละเอียดค่อนขา้งมากและซบัซอ้น ในบางคร้ังการน าขอ้มูลเหล่าน้ีไป

ใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริหารหรือผูใ้ชง้านอาจท าให้มีความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัหรืออาจตอ้งใช้
เวลานานเพื่อใหมี้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั เน่ืองจากขอ้มูลเหล่านั้นไม่สามารถมองภาพรวมการท างานของ
ระบบไดช้ดัเจนเท่าท่ีควร ดงันั้นจึงตอ้งมีการจ าลองความตอ้งการดว้ยตน้แบบ (Prototype) เพื่อให้
สามารถเขา้ใจภาพรวมการท างานของระบบไดช้ดัเจนและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
        3.2.2  ข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ตวัอยา่งเอกสารแบบฟอร์มและฐานขอ้มูลท่ีใชง้านในปัจจุบนั (Existing 
Documents/Sampling) 

ศึกษาตัวอย่างเอกสารการประเมินจากคู่มือการประกันคุณภาพภายในของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศึกษาขั้นตอนและคุณลกัษณะการประเมิน ในแต่ละ
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มาตรฐาน แบบฟอร์มการประเมินและเกณฑ์น ้ าหนักคะแนนในแต่ละมาตรฐานเพื่อให้ตรงตาม
ความตอ้งการของระบบท่ีแทจ้ริง โดยศึกษาจากขอ้มูลภายในสถานศึกษาไดแ้ก่ 

- เอกสารท่ีใชใ้นองคก์ร เช่น บนัทึกต่าง ๆ  ค  าแนะน าแบบแสดงความคิดเห็นของ
ผูรั้บบริการ รายงานประจ าเดือน รายงานท่ีกล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร 

- เอกสารทางการ บญัชีรายงานผลการด าเนินการประเมินผลงาน 
- ค าร้องหรือบนัทึกต่าง ๆ  ในองคก์ร หรือจากระบบสารสนเทศทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
นอกจากน้ียงัมีเอกสารประเภทอ่ืน ๆ  ท่ีสามารถอธิบายหรือกล่าวถึงหนา้ท่ีการด าเนินงานและ

เง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีสามารถน าไปศึกษาและใชป้ระกอบการออกแบบในการท าระบบการประเมิน 
ไดแ้ก่ 

- แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน (Strategic Plan) และเอกสารแสดงภารกิจ (Mission 
Statement) ขององคก์ร 

- วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานขององคก์ร (Objective) หรือหน่วยงานต่าง  ๆ 
- นโยบายขององคก์ร (Policy) 
- แบบฟอร์มต่าง ๆ  ท่ีมีการกรอกขอ้ความเรียบร้อยแลว้สามารถใชแ้สดงเป็นตวัอยา่งใน

การด าเนินการจริงได ้(Filled Form) 
- คู่มือการใชง้านจอภาพและรายงานต่าง ๆ (Screens and Report) 
นอกจากน้ีนกัวิเคราะห์ระบบควรตรวจสอบเอกสารของระบบสารสนเทศท่ีเคยด าเนินการมา

ก่อนหนา้น้ีดว้ยไดแ้ก่ 
- ผงังาน (Flow Charts) และแผนภาพ (Diagrams) 
- พจนานุกรมหรือแหล่งเกบ็ขอ้มูลโครงการ (Dictionary or Repository) 
- เอกสารการออกแบบไดแ้ก่ขอ้มูลน าเขา้ขอ้มูลผลลพัธ์และฐานขอ้มูล 
- เอกสารการเขียนโปรแกรม 
- คู่มือการใชง้านและการอบรม (Operation and Training Manual) 
2. การคน้หาขอ้มูล (Research) เป็นการคน้ควา้ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานศึกษา บริบทของ

สถานศึกษาท่ีประสบปัญหาการด าเนินงานในลกัษณะเช่นเดียวกนั หรือมีความตอ้งการตรงกนัเพื่อ
ทราบถึงแนวทางการแกไ้ขและน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัปัญหาหรือความตอ้งการของโรงเรียน
ว่าสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดห้รือไม่ เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นมาประยกุตใ์ชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาระบบ  

3. การสังเกตการณ์ (Observation)  เป็นเทคนิคท่ีด าเนินงาน เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและ
กระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างใกลชิ้ด  ท าให้ทราบขอ้มูลอย่างละเอียดมากยิ่งข้ึน  



26 
 

โดยเร่ิมจากการศึกษาการด าเนินงานทัว่ไปและบริบทของสถานศึกษา หลงัจากนั้นมุ่งไปท่ีเง่ือนไข
หรือขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน สามารถรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ถึงผลท่ีไดรั้บ ซ่ึงตอ้งศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจการด าเนินงานและสามารถวางแผน 
เตรียมการสังเกตการณ์ล่วงหน้าในการสังเกตการณ์น้ี ผูส้ังเกตการณ์ใช้การสุ่มตัวอย่างการ
ด าเนินงาน (Work Sampling) โดยการสุ่มการด าเนินงานในช่วงเวลาใด ๆ  เพื่อสังเกตการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการสุ่มตวัอยา่ง 

-  ก าหนดตวับุคคล ส่ิงท่ีตอ้งการ สถานท่ี เวลา เหตุผล และวิธีท่ีใชใ้นการสงัเกตการณ์    
การด าเนินงาน 

-  ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสงัเกตการณ์ด าเนินงานแต่ละขั้นตอน 
-  ขอความร่วมมือจากผูบ้ริหาร หวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศึกษา งานสารสนเทศ    

งานวิชาการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  จดบนัทึกขอ้มูลระหวา่งการศึกษาการด าเนินงาน 
-  ทบทวนขอ้มูลท่ีบนัทึกกบัผูท่ี้ด าเนินงาน 
ขอ้ควรระวงั คือ ผูส้งัเกตการณ์ไม่ขดัจงัหวะการท างานใด ๆ ของผูป้ฏิบติังาน ควรมุ่งสนใจ

การด าเนินงานหลกั และไม่สรุปขอ้สนันิษฐานใด ๆ  ดว้ยตนเอง 
4. การจดัท าแบบสอบถาม (Questionnaire) จดัท าแบบสอบถามเก่ียวกับระบบประเมิน

คุณภาพการศึกษาในประเด็นส าคญัต่าง ๆ เช่น การด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรม  ปัญหา/
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ ตลอดจนขอ้คิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้เทจ็จริงและสารสนเทศของ
ระบบจากผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงจะท าใหผู้พ้ฒันาสามารถวิเคราะห์หาความตอ้งการในระบบใหม่
ของผูใ้ช้ได้ โดยมีกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ 
ผูบ้ริหาร  งานประกนัคุณภาพการศึกษา  งานแผนงาน  งานสารสนเทศ  

5. การสัมภาษณ์ (Interview) ผูพ้ฒันาใชว้ิธีการสัมภาษณ์ในการรวบรวมขอ้มูลจากบุคคล
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน การสัมภาษณ์ท าให้ผูพ้ฒันาระบบไดรั้บขอ้เท็จจริง สามารถ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงได ้มีความเขา้ใจมากข้ึน และรับทราบความตอ้งการ    ท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชง้าน 
รวมทั้งความคิดเห็นต่าง ๆ โดยนกัวิเคราะห์ระบบมีบทบาทเป็นผูส้ัมภาษณ์ (Interviewer) มีหนา้ท่ี
ด าเนินการสัมภาษณ์ ถามค าถาม และชกัจูงผูท่ี้มีบทบาทเป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์ (Interviewee) ตอบ
ค าถามนั้น ๆ โดยท าการเตรียมขอ้มูล และค าถาม เพื่อสอบถามขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ  จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
จากนั้นสอบถามขอ้สงสยั เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของ ผูส้มัภาษณ์วา่ถูกตอ้งหรือไม่ 
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3.3   การพฒันาระบบ 
 การพฒันาระบบเป็นขั้นตอนของการพฒันาโปรแกรมดว้ยชุดค าสั่งหรือเขียนโปรแกรม 
เพื่อการสร้างระบบงานโดยโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาไดแ้ก่ 
 3.3.1  Programming Specification  Platform 
  3.3.1.1  Server ใช ้Windows Sever 2003 
  3.3.1.2  Client เป็น Window XP Professional Service Pack 2 

3.3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา  
3.3.2.1  PHP Version 5.1.6 
3.3.2.2  Edit plus Version 2.0 
3.3.2.3  Macromedia Dreamweaver cs3 
3.3.2.4  PHPMyAdmin 

3.3.3.  ฐานขอ้มูล  MySQL Version 5.0.24a 
 ขั้นตอนการพฒันาระบบ ผูพ้ฒันาไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 1.  ติดตั้งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบบนคอมพิวเตอร์และตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์
ท างานเรียบร้อยดี 
 2.  เขียนโปรแกรมตามท่ีท าการวิเคราะห์และออกแบบไว ้ โดยการเขียนทีละส่วนตาม
รูปแบบท่ีออกแบบไว ้
 3.  จดัท าเอกสารประกอบโปรแกรม 
 เม่ือด าเนินการพฒันาระบบตามขั้นตอนดงักล่าวแลว้ จะท าให้ไดร้ะบบท่ีถูกพฒันาแลว้ 
และเอกสารประกอบโปรแกรม เพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการใชง้านโปรแกรม จากนั้นตอ้งมีการทบทวน
กบัผูว้ิเคราะห์ระบบและผูใ้ชง้าน เพื่อคน้หาขอ้ผดิพลาด โดยท าการทดสอบระบบในขั้นตอนต่อไป 
 
3.4   การทดสอบระบบ 
 การทดสอบระบบ เป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อนท่ีจะน าไปปฏิบติัการใชง้านจริง                      
ผูท้ดสอบระบบจะท าการทดสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อน ดว้ยการสร้างขอ้มูลจ าลองเพื่อตรวจสอบการ
ท างานของระบบหากมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนระบบจะยอ้นกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนา
โปรแกรมใหม่ โดยการทดสอบระบบจะมีการตรวจสอบอยู่ 2 ส่วนดว้ยกนั คือ การตรวจสอบ
รูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และการตรวจสอบวตัถุประสงค์งานว่าตรงกับความตอ้งการ
หรือไม่ โดยมีขั้นตอนการทดสอบ ดงัน้ี 



28 
 

 3.4.1  การประเมินผลการท างานของระบบ กล่าวคือ ทดสอบระบบดว้ยการตรวจสอบใน
ส่วนของ Verification และ Validation ว่าระบบท่ีพฒันาข้ึนมานั้นมีความถูกตอ้งหรือไม่ และ      
การพฒันาสร้างระบบท าอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ ผูท้ดสอบจะเร่ิมเขียนและทดสอบโปรแกรมว่าท างาน
ถูกตอ้งหรือไม่ โดยมีการทดสอบกบัขอ้มูลจริงท่ีเลือกแลว้ ถา้ไม่มีขอ้ผิดพลาดเราจะไดโ้ปรแกรม    
ท่ีพร้อมจะน าไปใชง้านจริงต่อไป  
 3.4.2  ในการทดสอบอาจมีการทดสอบดว้ยการใชข้อ้มูลท่ีจ าลองข้ึน โดยท าการทดสอบกบั
ขอ้มูลท่ีเลือกแลว้ชุดหน่ึงซ่ึงอาจจะเลือกโดยผูใ้ช ้และตอ้งแน่ใจว่าโปรแกรมทั้งหมดจะตอ้งไม่มี
ข้อผิดพลาด หลังจากนั้ นก็ต้องจัดท าเตรียมเอกสารประกอบโปรแกรมให้ถูกต้องครบถ้วน            
ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลการใชง้านสารบญัอา้งอิง Help บนจอภาพ เป็นตน้     
 3.4.3 จดัฝึกอบรมการใชง้าน การด าเนินการฝึกอบรมผูใ้ชง้านจริงของระบบมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหเ้ขา้ใจและท างานไดโ้ดยไม่มีปัญหาอาจจะอบรมตวัต่อตวัหรือเป็นกลุ่มก็ไดซ่ึ้งในระยะแรกนั้น
จะตอ้งเตรียมสถานท่ีส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และตอ้งตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์ดว้ย 
 
3.5   การซ่อมบ ารุงรักษาระบบ 
 การซ่อมบ ารุงรักษาระบบเป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแกไ้ขระบบหลงัจากท่ีไดมี้การ
ติดตั้งและใชง้านแลว้ ในขั้นตอนน้ีอาจเกิดจากปัญหาของโปรแกรม (Error) ซ่ึงผูพ้ฒันาจะตอ้งรีบ
ด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งหรืออาจตอ้งด าเนินการพฒันาเพิ่มเติมอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการเพิ่มโมดูลในการท างานอ่ืน ๆ หากผูใ้ชง้านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 ขั้นตอนการบ ารุงรักษา คือ  
 3.5.1  มีขอ้ผดิพลาดบางอยา่งท่ีเพิ่งคน้พบตอ้งรีบแกไ้ขโปรแกรมใหถู้กตอ้งโดยด่วน  
 3.5.2  ในบางคร้ังอาจมีการเพิ่มโมดูลหรืออุปกรณ์บางอยา่ง  
 3.5.3  การบ ารุงรักษา หมายความรวมถึงการบ ารุงทั้งดา้นซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์                         
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3.6  ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย  
ระยะเวลาในการด าเนินงานการพฒันาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียน
อุตรดิตถอ์ยูใ่นช่วงเดือนธนัวาคม 2554  ถึง เดือนมีนาคม 2555 
 
                                              ระยะเวลา 
   
การด าเนินงาน                                  

2554 2555 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ศึกษาและเกบ็ความตอ้งการของระบบงาน     
2.ออกแบบระบบ     
3.พฒันาระบบ     
4.ทดสอบระบบ     
5.จดัท าเอกสารคู่มือประกอบการใชง้านระบบ     
6.จดัท าแผนการบ ารุงรักษาระบบ     
7.จดัท าเอกสารการพฒันาซอฟตแ์วร์     
8.น าเสนอผลงานการคน้ควา้แบบอิสระ     

 

 
3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติดงัน้ี 
1. แบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจระบบประเมินคุณภาพ

การศึกษา บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)  สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย (Mean : X )  และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)   

1) ค่าเฉล่ีย (Mean : X )  โดยใชสู้ตรดงัน้ี  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545. หนา้ 105) 
  

X   =  
n

X   

เม่ือ   X  แทน ค่าเฉล่ีย 
   X  แทน ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
  n แทน จ านวนคะแนนทั้งหมด 
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การแปลความหมายค่าเฉล่ีย  (Mean : X )   ของแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึง
พอใจระบบประเมินคุณภาพการศึกษา บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ใชเ้กณฑด์งัน้ี 

4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด   หรือคุณภาพดีมาก 
3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก  หรือคุณภาพดี 
2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง หรือคุณภาพปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย  หรือคุณภาพพอใช ้
1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด หรือคุณภาพควรปรับปรุง  

 
 
 


