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สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 
 

  ด้วยสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญ ในการพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ให้พัฒนาและสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้
เชิญวิทยากร ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในด้านการประกันคุณภาพภายใน มาบรรยายพิเศษ เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และปลุกจิตเพ่ือสร้างศรัทธาต่อระบบประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากร
ของกศน.โดยทั่วถึง  

  ในการนี้ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ประมวล 
บทสรุปการบรรยายพิเศษเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของวิทยากรทุก
ท่าน เพ่ือเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ www.nfe.go.th/๐๔๐๕ ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ 
ครูกศน. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจ เพ่ือนําความรู้ไปปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณวิทยากรทุก
ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดี และหวังว่าเอกสารน้ีจะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่จะช่วยขับเคล่ือนระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ให้มีความเข้มแข็งต่อไป 

 
 

                                (นายประเสริฐ  บุญเรือง) 

                              เลขาธิการ กศน. 
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สรุปการบรรยาย ดร. สมชาย  สังข์ส ี
ในการอบรมกลยุทธการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในตามวงจร P D C A 

เรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชื่อมโยงไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา 

วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ. โรงแรมอู่ทองอินน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 วิทยากรเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผ่านการ
ทําระบบประกันคุณภาพภายใน เป็นผู้ขอรับการประเมินภายนอก  ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอก
เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของหน่วยงานประเมินภายนอก ส่วนใหญ่จะประเมินสถานศึกษาท่ีอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จะขอนําประสบการณ์ที่ผ่านมาถ่ายทอดทําความเข้าใจ ในเรื่องการ
ทําระบบประกันคุณภาพภายใน 
 ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ    
ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และนําไปสู่การปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ทั้งขั้นอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กศน.อยู่ใน
กระทรวงเดียวกัน จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเหมือนกัน แต่จัดการศึกษานอกระบบข้ันพ้ืนฐาน โดยพ้ืนฐาน
ระบบประกันคุณภาพแล้ว มีพ้ืนฐานแนวคิดไม่แตกต่างกัน ทางสมศ.กล่าวว่าคุณภาพคือภาพของคุณ     
เป็นคําใหม่ การจัดการศึกษาไม่ว่าในระบบหรือนอกระบบสิ่งที่สะท้อนภาพของสถานศึกษาคือคุณภาพ 
คุณภาพของสถานศึกษาดูได้จากไหน สิ่งที่ดูง่ายที่สุดคือดูจากผลผลิตที่สถานศึกษาผลิตออกไป ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เรียนการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน ผู้รับบริการการศึกษาต่อเน่ือง ตรงน้ีสะท้อนให้เห็นภาพของ
สถานศึกษาถ้าออกไปดีก็แสดงว่ามีคุณภาพดี คือภาพของคุณดี 
 ทิศทางในการประกันคุณภาพภายใน หรือการประเมินภายนอก มิติใหม่มุ่งที่จะประเมิน
ผลสําเร็จโดยเฉพาะสัมฤทธ์ิผลที่เกิดจากผู้เรียน/ผู้รับบริการ สัมฤทธ์ิผลที่เกิดจากการเรียนการสอนของคร ู
สัมฤทธ์ิผลเกิดจากการบริหารจัดการ รวมทั้งสัมฤทธ์ิผลที่เกิดจากกระบวนการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 ในช่วงแรกนี้ จะทําความเข้าใจการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยากร
เช่ือมั่นว่า ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอกแล้ว หัวใจของการประกัน 
คือการประกันคุณภาพภายใน หากภาพของสถานศึกษาดีแล้วไม่ว่าใครจะมาประเมินก็ต้องออกมาดี 
คุณภาพไม่ได้เกิดจากการบังเอิญ แต่เกิดจากความต้ังใจ  
 ทําไมต้องมีระบบประกันคุณภาพ เป็นเร่ืองของปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นเก่ียวกับระบบการศึกษา
ของไทย โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลผลิตที่เกิดจากอาชีวะ และ
อุดมศึกษา ความสามารถในการแข่งขันของประชากรในวัยทํางาน เรื่องของการอ่านออกเขียนได้ เมื่อ
นําไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือแม้จะเปรียบเทียบกับตัวของเราเอง มีแนวโน้มตํ่าลง ใน
ทุกๆระดับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็ตํ่า กศน.เองที่พัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิต อาชีพ  แต่ผลที่เกิดขึ้นคือ ขีด
ความสามารถของประชากรวัยแรงงานที่จะเพ่ิมผลผลิตให้กับประเทศชาติ ก็ยังแข่งขันสู้กับคนอ่ืนไม่ได้
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ การใช้สื่อเทคโนโลยี  เป็นต้น หากปล่อยไปสถานศึกษาก็จะไม่ได้คุณภาพ โดย
หลักการคุณภาพไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นจากการกระทํา จึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นระบบโดยใช้พรบ.การศึกษาแห่งชาติปี๒๕๔๒ เป็นยุทธศาสตร์หรือแนวทางปฏิบัติที่จะขับเคลื่อน
การศึกษาทั้งระบบไปสู่เป้าหมายคือคุณภาพ 
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  ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงกระบวนการประกันคุณภาพไว้ในหมวด ๖ 
มาตรา ๔๗ – ๕๑ ดังน้ี  
 มาตรา ๔๗ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ จะต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
ซึ่งโดยการคิดพ้ืนฐานของการประกันคุณภาพต้องมาจากเรื่องการทํา Quality Control  / Quality 
Auditing และ Quality Assessment 
 มาตรา ๔๘ สถานศึกษาจะต้องทําระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
และจะต้องทําต่อเน่ือง สิ่งที่เป็นผลผลิตจากระบบประกันภายในสําคัญ มี ๒ อย่าง คือ SIP (School 
Improvement Plan) และ SAR ( Self  Assessment Report) ถ้าสถานศึกษามีแผนหรือ SIPและ SAR 
๒ อย่างน้ี เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อน แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาทํางานการประกันคุณภาพภายในเป็นระบบ
อย่างต่อเน่ือง ส่วนภายนอกจะมาประเมินเพ่ือให้การรับรองน้ันก็เป็นหน้าที่ของ สมศ. 
 มาตรา ๔๙ ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งมีฐานะเป็นองค์การ
มหาชน (สมศ) เป็นหน่วยประเมินภายนอก  
 มาตรา ๕๐  สถานศึกษาจะต้องให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกแก่ สมศ. 
 มาตรา ๕๑ เป็นเรื่องสําคัญสถานศึกษาใดที่ประเมินแล้วและไม่ได้รับการรับรอง สมศ.จะต้องทํา
ข้อเสนอแนะไปยังต้นสังกัดและสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ทําแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 กศน.จะมีการประเมินซ้ําหรือไม่ เวลาน้ีเป็นเวลาล่วงเลยที่จะประเมินซ้ํา สถานศึกษาควรเอาผล
การประเมินมาเป็นฐานในการทําแผนพัฒนาในปีต่อไป แล้วมองก้าวข้ามไปข้างหน้าว่าสถานศึกษาจะทํา
อย่างไรให้มีคุณภาพ โดยใช้ผลประเมิน ข้อเสนอแนะ ที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา การทําระบบประกัน
คุณภาพภายในเหมือนกับกีฬาชกมวย การชกมวยดีนักมวยต้องทําการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี ซ้อมยังไม่พอ
เจ้าของค่ายต้องหาคู่ซ้อมที่เก่ง การซ้อมเป็นอย่างดีก็เหมือนว่าสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติตามหลักประกัน
คุณภาพภายในเป็นอย่างดี ต้องพัฒนาคุณภาพแผน  มีการทําแผน ดําเนินการตามแผนประเมินผล เมื่อ
สถานศึกษาทําได้ระยะหนึ่ง หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาจะต้องเป็นคู่ซ้อม  กศนจังหวัดจะต้องเข้า
มาประเมินผลภายใน ที่เรียกว่าการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ตามกฎกระทรวงปี ๒๕๕๓ 
หน่วยงานต้นสังกัดโดยเฉพาะระดับจังหวัด คือ กศน.จังหวัดจะต้องมีการประเมิน ทบทวนคุณภาพอย่าง
น้อย ๑ ครั้งภายใน ๓ ปี เง่ือนไขน้ีในรอบสามถูกกําหนด ถ้าสถานศึกษาไม่ผ่านเง่ือนไขน้ีสถานศึกษาก็ไม่
สามารถขอรับการประเมินภายนอกได้  
 ในการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ. จะดําเนินการประเมินแบบกัลยาณมิตรมากข้ึน คือใน
ส่วนของสพฐ. สมศ.ได้ออกคู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินว่า สมศ. จะประเมินอย่างไรให้สถานศึกษา
ทราบก่อน จะประเมินมาตรฐาน /ตัวช้ีวัด กี่ตัว มีเกณฑ์การประเมินอย่างไร คาดว่าของ กศน.ก็คงไม่
แตกต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะประเมินรอบสามคร้ังที่ ๑ ก็คงไม่แตกต่างเพราะถือว่าเป็นการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวช้ีวัด สมศ. ต้องเชิญตัวแทน
สถานศึกษาบางท่านไปช่วยพัฒนาเกณฑ์ วิทยากรเช่ือว่าการประเมินที่ดีประกอบด้วย ๑.ต้องประเมินใน
ภารกิจที่เขากระทํา ๒.ประเมินในสิ่งที่เขาต้องการทํา (อัตลักษณ์) ๓.ประเมินในสิ่งที่เป็นนโยบายเป็น
ทิศทางใหม่ ๆ 
 กระบวนการประกันคุณภาพมีคําสําคัญ ๔ คํา คือการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) มี
องค์ประกอบคือ เรื่องการพัฒนาคุณภาพ (Quality Control) เริ่มต้ังแต่สถานศึกษาต้องการมีคุณภาพแต่
ยังไม่ทราบว่าคุณภาพคืออะไร สถานศึกษาต้องไปดูมาตรฐานก่อน นิยามศัพท์มาตรฐานคือคุณลักษณะที่



 

 

-๕- 

สถานศึกษาต้องการ และมาตรฐานมีไว้สําหรับเทียบเคียงให้สถานศึกษาแต่ละแห่งทําประกัน แต่ละ
หน่วยงานต้องทราบมาตรฐานของตนเอง โดยอิงมาตรฐานของชาติ เมื่อสถานศึกษามีมาตรฐานแล้วจะต้อง
มีกระบวนการพัฒนาสู่คุณภาพ คือ มีแผน มีการประเมินงานตามแผน  มีการทบทวน ตรวจสอบ ติดตาม
คุณภาพ ซึ่งเรียกว่า Quality Auditing โดยหลักการ การตรวจ ติดตามคุณภาพ อาจทําโดยสถานศึกษา
เอง หรือติดตามโดยหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีข้อกําหนดว่าอย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายใน ๓ ปี หรือต้นสังกัดจะ
ทํา ๒ ครั้งภายใน ๓ ปี ก็ได้ เหมือนกับการประเมินภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้งภายใน ๕ ปี ถ้า ๕ ปี มา
ประเมิน ๒ ครั้ง ก็ไม่ผิด ถ้า กศน.จังหวัดใดต้องการเห็นคุณภาพของ กศน.อําเภอ/ตําบล อาจมีการตรวจ
ติดตามคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการออกไปตรวจปีเว้นปี หรือสถานศึกษาใดพร้อมรับการ
ประเมินภายนอก ก็จะประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดก่อน พอได้ผลก็เอาไปรายงานและก็ให้
เตรียมสถานศึกษาเข้ารับการประเมินภายนอก เมื่อมีการตรวจ ติดตามคุณภาพโดยต้นสังกัดแล้ว ต้องมี
การประเมินคุณภาพ Quality Assessment แบ่งเป็น ๒ มิติ คือ  
 ๑.การประเมินคุณภาพภายใน  Internal Assessment สถานศึกษาต้องทํา SAR ทุกปี ต้นสังกัด 
จะมาตรวจ ติดตามคุณภาพหรือไม่ก็ตาม สถานศึกษาก็จําเป็นต้องทํา SAR แต่หากทํา SAR เฉพาะปีที่
ขอรับการประเมินภายนอก แปลว่าสถานศึกษายังไม่ทําการประกันคุณภาพภายในเป็นวิถีชีวิตของเรายัง
ไม่เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารแบบต่อเน่ือง สิ่งที่ดูว่าการทําระบบประกันคุณภาพภายใน จะต้องทําอย่าง
ต่อเน่ืองพิจารณาได้จาก ๒ อย่าง คือ มีแผน มี SAR หรือไม่  การประเมินภายในเป็นหน้าที่ของ
สถานศึกษาต้องทําทุกปี อย่าลืมนําผลการประเมินภายในของตัวเองไปวางแผนพัฒนาคุณภาพภายในปี
ต่อไป หัวใจของการประเมิน คือ การนําผลไปปรับปรุง ไม่ใช่ประเมินเพ่ือให้มีการประเมิน     
 ๒.การประเมินคุณภาพภายนอก External Assessment คือการประเมินภายนอกโดย สมศ.
อย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๕ ปี การทําประกันภายในให้ใช้มาตรฐานต้นสังกัดแต่สถานศึกษาสามารถเพ่ิมตัวช้ีวัด
ที่ตรงตามอัตลักษณ์ของตนเองได้ หรือตัวช้ีวัดใดของประเมินภายนอกแล้วยังไม่ปรากฏในการประเมิน
ภายใน สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมขึ้นได้ มาตรฐานท่ีใช้ทําประกันภายในถือว่าเป็นมาตรฐานข้ันตํ่า ที่
สถานศึกษาต้องดําเนินการ ไม่จําเป็นต้องเพ่ิมในตัวมาตรฐานแต่เพ่ิมในตัวบ่งช้ี จะทําให้เกิดความเช่ือมโยง
ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายใน คือ การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามปกติของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ
ทางการศึกษาว่าการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
หรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
 ประสิทธิผล ดูจากผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนคือเรียนดี เก่ง ไปผูกพันตัวช้ีวัดคุณภาพของผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 
 ประสิทธิภาพ ดูจากเมื่อสถานศึกษานําผลไปเปรียบเทียบกับต้นทุนจะต้องคุ้มค่าได้ผลได้
ทรัพยากรท่ีคุ้มค่า 
 ตัวอย่าง กศน.มีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มแต่มีงบประมาณจํากัด นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงระบบ
การศึกษาของไทยว่า งบประมาณที่ใช้เมื่อเทียบเป็นร้อยละของ GDP ไม่แพ้ของต่างประเทศระดับต้นๆ 
แต่ผลของการศึกษากลับอยู่ในลําดับท้ายๆ  โดยเฉพาะเร่ืองของทักษะการเรียนรู้  คุณภาพสู้ต่างประเทศ
ไม่ได้ ทั้งที่รัฐบาลให้งบประมาณไปมาก แสดงว่าประสิทธิภาพสู้ไม่ได้ ผลของการอ่านออก เขียนได้ การใช้
สื่อ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเรื่องคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขันความสามารถ
ของประชากรวัยแรงงาน ระยะเวลาเรียนของคนเรียนในวัยแรงงาน ประสิทธิผลของเราตํ่าแต่ปัจจัยป้อนที่
เป็นงบประมาณสูง แสดงว่างบประมาณไม่ได้เป็นปัจจัย ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพในประเทศ ซึ่งตรง
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กับนักวิชาการให้ความเห็นว่า ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถ
ของครู ความทุ่มเทเอาใจใส่ของครู รวมทั้งการบริหารจัดการของผู้บริหารที่จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  
 การจะทําประกันคุณภาพภายในให้สําเร็จ วิทยากรกล่าวว่าหัวใจการดําเนินงานของคุณภาพไม่ได้
เกิดจากการบังเอิญ การจะทําประกันให้สําเร็จต้องทําเป็นระบบและต้องทําต่อเน่ืองโดยใช้มาตรฐานของ
ต้นสังกัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ระบบประกันคุณภาพภายใน ถ้าสถานศึกษาพิจารณาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๓  
จะประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ 
 ๑. การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
สําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา 
 ๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๓. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและ
โครงสร้างการวางแผนและการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 
 การประเมินควรประเมินตามสภาพจริง เพ่ือนําผลไปใช้ได้จริงไม่ใช่เข้าข้างตนเอง หน่วยงานต้น
สังกัดจะต้องไปคิดว่าสถานศึกษาจะประเมินอย่างไร ซึ่งคาดว่า สมศ.น่าจะมีคู่มือให้ กศน. ไปใช้ในระดับ 
สมศ.เช่ียวชาญการประเมิน เขามีระดับอย่างไรและ กศน.จังหวัด กศน.อําเภอจะทําคู่มือประกันภายใน
อย่างไร ให้สอดรับกับเกณฑ์การประเมินภายนอก ให้สถานศึกษาพยายามทําตรงน้ันให้มีหลักฐาน สอดรับ
ตรงกับสภาพจริง อย่าลืมว่าผลของการทบทวนของกศน.จังหวัดที่ตัดสิน กศน.อําเภอ จะเป็นคะแนน
นํ้าหนักส่ วนห น่ึง  ไปสู่ ผลการประเมินภายนอก  หลั งจากประเมินทบทวนแล้ ว ก็ เข้ าสู่ การ
กระบวนการพัฒนาต่อไป คือ กระบวนการกําหนดมาตรฐาน กําหนดระบบโครงสร้าง ระบบแผนงาน 
ติดตามงาน สร้างคนภายในให้มีจิตสํานึกทํางานร่วมกันเหมือนกับว่า นําผลการทบทวนไปวางแผน ปรับ
คนทํางานให้ทํางานในเป้าหมายสูงขึ้นต่อไป ก็จะเป็นวงจร เมื่อทํางานไประยะหน่ึง หรือเมื่อเสร็จสิ้นงานก็
มีการประเมินงาน เมื่อประเมินเสร็จ ก็มีการทบทวน หรือเราแต่งต้ังคณะกรรมการมาทบทวนงานของ
สถานศึกษาเอง และก็มีการพัฒนางาน นําผลการทบทวนหรือประเมินไปสู่กระบวนการพัฒนาต่อไป คือ
การกําหนดมาตรฐานใหม่ๆ เป้าหมายใหม่ๆ ที่สูงขึ้น การทําแผนงานในปีต่อไป การจัดคนให้เข้ากับงาน 
การจัดทําโครงการตามกรอบงบประมาณในปีต่อไปเมื่อดําเนินการเสร็จ ก็ประเมิน ๆ ก็ทบทวนๆ เสร็จก็
วางแผนต่อ  ถ้าสถานศึกษาทําเช่นน้ีก็จะเกิดแผนทุกปี และก็เกิด SAR ทุกปี ทั้งสองส่วนน้ีจะเป็นการ
ยืนยันว่าระบบประกันภายในของสถานศึกษาเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 ตามกฎกระทรวง ปี ๒๕๕๓ จะมีกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ๘ อย่าง แต่ละสถานศึกษาต้อง
เอาองค์ประกอบดังกล่าว ไปดําเนินงาน  
 ๑.การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาเป็นประกาศของสํานักงาน กศน.จังหวัดว่า กศน.อําเภอ      มี
มาตรฐานใช้ในการประกันคุณภาพภายใน  โดยเน้น มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีของต้นสังกัด บวกกับตัวช้ีวัดที่
สถานศึกษาต้องการ 
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 ๒.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ระบบบริหาร คือ หน้าที่ของบุคลากร ใครทําหน้าที่อะไร 
โครงสร้างของแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบอะไร และแต่ละฝ่ายจะมีเป้าหมายของตนเองหรือไม่มีภารกิจ
ย่อย เน้นเรื่องของการบริหาร ส่วนสารสนเทศเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญจะนําไปสู่การประกันคุณภาพ
ภายใน ถ้าสถานศึกษาต้องการทราบว่ามีอะไรบ้าง ก็ดูจากข้อมูลพ้ืนฐาน พยายามทําข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ ตามข้อมูลใน SAR ระบบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน หรือผลสําเร็จของโครงการต่างๆสําเร็จไป
แล้วก่ีโครงการ เพราะเวลาสถานศึกษาจะประเมินภายใน ปีน้ีได้ดําเนินโครงการเก่ียวกับการศึกษาต่อเน่ือง
ก่ีโครงการ มีความสําเร็จตามเป้าหมายก่ีโครงการ  ต้องมีโครงการ มีการประเมินโครงการ รายงานผลให้
ชัด อ้างอิงให้ได้  ถ้าสถานศึกษาจัดทําสารสนเทศอย่างเป็นระบบจะสามารถอ้างอิง เป็นการประเมิน
ภายนอกได้ สารสนเทศคือการแปลงข้อมูลพ้ืนฐานเป็นสารสนเทศ 
 ๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งพัฒนาการศึกษา (SIP) ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   
 ๔. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือนําแผนไปสู่การปฏิบัติจะทํา
อย่างไรให้เป็นไปตามกรอบของระยะเวลา หรือกรอบกิจกรรม กรอบรายจ่ายตามไตรมาสท่ีกําหนดไว้  
 ๕. มีการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา เมื่อดําเนินการตามแผนแล้วได้ผลออกมา  ผลที่ได้
สถานศึกษาอาจจะตรวจสอบเอง หรือ   
 ๖. เมื่อสถานศึกษารายงานผลแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดก็มาตรวจสอบ ประเมินผลว่าได้ผลตาม
SAR ที่สถานศึกษารายงานหรือไม่ เพราะ SAR ได้มาจากผลการประเมิน ดังน้ัน ต้นสังกัดก็ลงไปตรวจSAR 
ของสถานศึกษา ไปประเมินว่าเป็นระบบหรือไม่ ผลที่ได้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ ที่รายงานไว้ในSAR 
แล้วต้องให้นํ้าหนักคะแนน เพราะผลการประเมิน ของกศน.เขตเหมือนกับ กศน.จังหวัด จะมีผลต่อการคิด
ค่านํ้าหนักของการประเมินภายนอก มีการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพจากต้นสังกัด เมื่อมีการดําเนินตาม
แผนอาจโดดข้ามมาที่ประเมินคุณภาพเลย ดําเนินเสร็จก็ประเมิน เมื่อประเมินเสร็จก็มาทบทวน หรือบาง
ปีอาจไม่ได้รับการทบทวน อาจเป็นปีเว้นปีก็ได้  
 ๗. เมื่อประเมินคุณภาพแล้วก็เอาผลประเมินมาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR)   
 ๘. นําผลข้อเสนอแนะที่อยู่ใน SAR หรือข้อเสนอแนะจากการทบทวนคุณภาพไปวางแผนพัฒนา 
ในปีต่อไปเราเรียกว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 ในกระบวนการท้ัง ๘ ขั้นตอน แต่ละปีก็จะเกิดขึ้น ถ้าจะสรุปสั้นๆกระบวนการท่ีสําคัญคือ ดูSIP
กับ SAR รวมทั้งดูผลการตรวจสอบจากต้นสังกัดเพราะผลการประเมิน ตรวจสอบของต้นสังกัด มีผลต่อ
คะแนนของสถานศึกษา ถ้าจะประเมินแบบช่วยกัน หรือจะประเมินแบบจริยธรรม ในการประเมินขึ้นอยู่ 
กับหน่วยงานที่จะประเมิน แต่คุณภาพปรากฏแล้ว 
 สถานศึกษาจะทําอย่างไรให้การประกันคุณภาพสําเร็จ ต้องทําให้เป็นระบบและต่อเน่ืองโดยเน้น 
การใช้มาตรฐานเป็นเป้าหมายในการดําเนินงาน โดยเฉพาะมาตรฐานของต้นสังกัดเป็นตัวสําคัญ ดังน้ันเมื่อ
มีมาตรฐานการศึกษาของชาติแล้วก็วิเคราะห์เป็นมาตรฐานของต้นสังกัดและมาตรฐานของต้นสังกัด
จะต้องมีความสอดคล้องกันมาตรฐานการประเมินภายนอก ถ้าไม่สอดคล้องกันสิ่งที่ดําเนินการฝึกซ้อมไว้
อาจไม่ตรงกับเป้าหมาย หรือ สมศ.ที่มาประเมินก็มาประเมินในสิ่งที่สถานศึกษาไม่ทํา แต่ตามหลักการของ
ระบบประกันคุณภาพภายใน สมศ.จะต้องประเมินใน ๔ มาตรฐาน ทุกต้นสังกัดต้องเอาไปกําหนด
มาตรฐานของตนเอง กศน.ก็มีกําหนดแล้ว ภายใต้ กศน.มีสถานศึกษามากมายที่จัดการศึกษาโดยแบ่ง
ออกเป็น ๑๐ ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มี มาตรฐาน ตัวช้ีวัด แตกต่างกัน หากสถานศึกษาอยู่ประเภทใด
เวลาสถานศึกษาจะทําประกันภายในให้เอามาตรฐานประเภทของตนเองมาสู่กระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน เพราะทุกมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด ต้องนํามาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ คือ  



 

 

-๘- 

 มาตรฐานที่๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ของกศน.คือ
คุณลักษณะของผู้เรียน ผู้รับบริการ 
 มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา ซึ่งมาตรฐานน้ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ รวมทั้งการประกันคุณภาพภายใน  
 มาตรฐานที่ ๓ แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ กศน.มีการสร้างภาคี
เครือข่าย  
 มาตรฐาน กศน.ที่สถานศึกษาต่างๆใน กศน. ใช้เป็นเป้าหมายการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสู่การประกัน 
คุณภาพภายใน วิทยากรได้วิเคราะห์มาตรฐานของ กศน.แล้วเห็นว่า ได้แปลงมาจากมาตรฐานการศึกษา
ของชาติแล้ว สถานศึกษาเพียงเหลียวมองอย่างเดียวคือมาตรฐานเพ่ือการประเมินภายนอกเท่านั้น ซึ่ง
ขณะนี้เกณฑ์ดังกล่าวที่จะประเมิน กศน.  สมศ.ยังไม่กําหนด ถ้าสมศ.ออกคู่มือมาให้ก็ใช้ระบบร่วมแรง 
ร่วมใจมาวิเคราะห์ร่วมกัน จะเตรียมการอย่างไร เพ่ือจัดทําได้ถูกต้องและน่าเช่ือถือ  
 มาตรฐาน กศน.ที่สถานศึกษาต้องนําไปสู่การประกันคุณภาพภายในที่ต้องกําหนดเป็นเป้าหมาย
การดําเนินงาน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ ได้ลงนามประกาศ
ล่าสุด เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ กําหนดให้กศน.มีมาตรฐานรวม ๘ มาตรฐาน และให้ยกเลิก
มาตรฐานที่เคยประกาศเมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑  ซึ่งทั้ง ๘ มาตรฐานที่กําหนด ได้แก่ 

๑. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเน่ือง 
 ๔. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๕. การบริหารจัดการ 
 ๖. การทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 ๗. การพัฒนาบุคลากรและงานวิชาการ กศน. 
 ๘. การพัฒนานวัตกรรม 
 ทั้ง ๘มาตรฐาน ไม่ได้หมายความว่า กศน.แต่ละประเภทจะใช้เหมือนกัน ก็ต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับบริบท พันธกิจ อัตลักษณ์ของตนเอง สถานศึกษาทั้ง ๑๐ ประเภท แต่ละแห่งจะมีมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดที่ใช้สําหรับประกันคุณภาพภายในแตกต่างกันไปแต่จะมีตัวที่เป็นตัวร่วมคือ มาตรฐานที่ ๑ ๓ ๕ 
และ ๖ มาตรฐานที่ ๒ เป็นตัวร่วมบ้าง สรุปเป็นตารางได้ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

-๙- 

ประเภทสถานศึกษา มฐ.๑ มฐ.๒ มฐ.๓ มฐ.๔ มฐ.๕ มฐ.๖ มฐ.๗ มฐ.๘ 

๑.กศน.อ/ข  (๒๗) ๓ ๗ ๕ ๔ ๖ ๒   

๒.สถาบันพัฒน ์ (๒๒) ๓  ๕ ๔ ๕ ๒ ๓  

๓.สิรินธร    (๒๔) ๓  ๕ ๔ ๕ ๒ ๕  

๔.นวตกรรม  (๒๓) ๓  ๕ ๔ ๕ ๓  ๓ 

๕.ในวัง     (๑๖) ๓  ๕  ๖ ๒   

๖.วัดญาณสังวราราม   (๒๓) ๓ ๗ 
(เทียบ) 

๕  ๖ ๒   

๗. สามสงฆ ์        (๒๓) ๓ ๗ 
(เทียบ) 

๕  ๖ ๒   

๘.ศูนย์วิทยาศาสตร ์   (๑๙) ๓  ๕ ๔ ๕ ๒   

๙. ทางไกล   (๒๒) ๓ ๗ ๕  ๕ ๒   

๑๐. กลุ่มเป้าหมายพเิศษ (๒๓) ๓ ๗ ๕  ๖ ๒   

 เมื่อเราเสนอเป็นภาพโดยแนวคิดระบบประกันคุณภาพภายในที่กล่าวไว้แล้วก็จะสามารถแสดง
เป็นแผนภาพได้ ดังน้ี 

    



 

 

-๑๐- 

 จากภาพกระบวนการประกันภายในตามกฎกระทรวงปี ๒๕๕๓  มี ๘ ขั้นตอน ในขั้นตอนที่ ๑
มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่มาตรฐาน กศน. นําไปสู่มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถ
กําหนดมาตรฐาน หรือตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมได้ตามอัตลักษณ์ของตนเอง ถ้าสถานศึกษาจะเพ่ิมเติมก็สามารถเพ่ิม
ได้ แต่ว่าทุกมาตรฐานที่ต้นสังกัดกําหนดต้องมีก่อน แล้วค่อยไปเพ่ิมของสถานศึกษา ขั้นตอนที่ ๒ จาก
มาตรฐานก็ไปสู่แผนพัฒนา ขั้นตอนที่ ๓ จากแผนพัฒนามาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ขั้นตอนที่ ๔ 
นําไปสู่การดําเนินงานเช่นการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และพัฒนาสภาพแวดล้อมและการ
ให้บริการ โดยจัดทําเป็นโครงการนําไปสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนที่ ๕ เมื่อปฏิบัติเสร็จก็นําไปสู่การติดตาม 
ตรวจสอบ ผลการปฏิบัติ  ขั้นตอนที่ ๖ มีการประเมินคุณภาพภายใน ขั้นตอนที่ ๗ มีการรายงานผลและ
ผลที่รายงานน้ันต้องรายงานให้ใครทราบ เช่น ต้องรายงาน กศน.จังหวัด ซึ่งเป็นต้นสังกัด รายงานให้ สมศ.
รายงานให้ผู้ปกครอง ชุมชนทราบ ซึ่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ของสถานศึกษาอาจขึ้นเว็ปไซค์เพ่ือ
เผยแพร่เป็นอีกวิธีหน่ึง ขั้นตอนที่๘ การท่ีให้ กศน.จังหวัด หมายความว่าสถานศึกษาพร้อมที่จะ กศน.
จังหวัด มาติดตามผล ตรวจสอบ ทบทวนภายใน เมื่อทบทวนภายในได้ผลดี ทําตามข้อเสนอแนะ 
สถานศึกษาก็พร้อมจะรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. เมื่อมี SAR ก็เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง เริ่มเอาผลประเมินที่ปรากฏใน SAR ที่สถานศึกษาประเมินตนเอง ซึ่ง กศน.อาจจะทํารูปแบบ 
SAR แตกต่างกันก็ไม่ผิด แต่มีสิ่งสําคัญที่ควรปรากฏใน SAR มีอะไรบ้าง ตอบสนองการประกันภายใน
สามารถรองรับการประเมินภายนอกได้ ใน SAR อาจมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเป็นราย
มาตรฐาน หรืออาจสรุปรวมไว้ในบทสรุป มีจุดเด่นเรื่องน้ีอะไรบ้าง สิ่งที่ควรพัฒนาคืออะไร มีข้อเสนอแนะ
ให้ตนเอง อย่างไร ข้อเสนอนี้จะต้องนําไปสู่การวางแผน หรือพัฒนาในปีต่อไป วงจรน้ีหรือแผนภูมิที่จะ
แสดงให้เห็นกระบวนการประกันคุณภาพภายใน สามารถย่อจาก ๘ ขั้นตอนมาสู่กระบวนการสําคัญที่สุด
ของการประกัน คือ SIP กับ SAR 
 การเช่ือมโยงระหว่างการประกันภายในกับการประกันภายนอก หรือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  สมศ. มีตัวเช่ือมโยงคือ SAR การเช่ือมโยงเราใช้มาตรฐาน หรือตัวช้ีวัดจะเห็นได้ว่าในรอบสองนี้ 
กศน.ประกาศเมื่อ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๑ ใช้ ๖ มาตรฐาน ๒๒ ตัวช้ีวัด แต่เวลาสมศ.มาประเมินภายนอก
ใช้เพียง ๕ มาตรฐาน แต่ใน ๕ มาตรฐานของ สมศ.อยู่ใน ๖ มาตรฐานของ กศน. การประเมินภายนอก
รอบสาม สมศ.เน้นกัลยาณมิตร แต่เดิมหลักเกณฑ์เป็นความลับ ของใหม่ หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยให้
สถานศึกษาทราบ ถ้าแนวทางการประเมินภายนอกของ กศน. สมศ.ได้กําหนดแล้ว กศน.มีความ
จําเป็นต้องนําแนวทางมาร่วม คิด วิพากษ์ ไปสู่การปฏิบัติ แนวทางน้ีจะต้องถูกบูรณาการเข้าไปในระบบ
การประกันภายใน ปัจจุบัน กศน. มี ๘ มาตรฐาน ซึ่งกศน.อําเภอ/เขต ใช้ ๖ มาตรฐาน ๒๗ ตัวช้ีวัดการ
ประเมินภายนอก สมศ. มีหลักเกณฑ์ และวิธีคิดอย่างไร กศน.จะต้องทํามาเป็นคู่มือให้สถานศึกษาแต่ละ
ประเภทได้เข้าใจกัน แต่ที่ผ่านมาการประเมินรอบสอง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินจะทราบเฉพาะผู้มา
ประเมิน ซึ่งไม่สะท้อนภาพของกัลยาณมิตร แต่ในครั้งใหม่รอบสาม เหมือนกับเอาข้อสอบไปทําแล้วส่งคน
ไปประเมินก็จะถามที่สถานศึกษาทํา ว่ามีหลักฐานอะไรให้ดู สถานศึกษาตอบได้ มีหลักฐาน ก็ได้คะแนนไป 
ได้คุณภาพตามท่ีคุณประเมินไว้ โดยธรรมชาติแล้วสถานศึกษาประเมินตนเองสูง ผู้ประเมินภายนอกมา
ประเมินเป็นไปตามท่ีตนเองประเมินหรือไม่ เมื่อสถานศึกษามีคู่มือ มีข้อสอบแล้ว ก็ขอให้พยายามทํา โดย
เน้นที่การประกันภายในและเน้นจุดที่ สมศ. จะมาประเมินภายนอกให้บูรณาการร่วมกันสิ่งที่สถานศึกษามี 
สถานศึกษาทําให้ครบ สิ่งที่ สมศ. จะมาประเมินและสถานศึกษายังขาดอยู่ก็เสริมเติมเต็มให้ครบ  



 

 

-๑๑- 

 การประเมินคุณภาพภายนอก  คือ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจาก สมศ. เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพที่ดี
ย่ิงขึ้น ซึ่งมีหลักการสําคัญ ดังน้ี 

 ๑. มุ่งพัฒนาคุณภาพไม่ได้จับผิดหรือลงโทษ 
 ๒. ยึดหลักความยุติธรรมโปร่งใส 
 ๓. มุ่งสร้างความสมดุล ระหว่างเสรีภาพทางการศึกษาและหลักการศึกษาของชาติ 
 ๔. มุ่งเน้นการประสานงาน มีลักษณะกัลยาณมิตร 
 ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

 รอบใหม่ เพ่ิมอีก ๑ ข้อ คือ คํานึงถึงความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์การประเมิน มี ๒ อย่างคือ  
 ๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป เพ่ือดูผลการประเมิน เพ่ือการทํารายงาน และรายงานให้สาธารณชนทราบ 
 ๒.วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอกโดยเฉพาะ  
     ๒.๑. เพ่ือศึกษาและยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
     ๒.๒. ช่วยสะท้อนจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 
     ๒.๓.  ให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ผ่านมา  
 สมศ.ใช้ ๕ มาตรฐาน ๑๙ ตัวช้ีวัด เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓)  
 มาตรฐานที่ ๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ มีตัวช้ีวัด ๓ ตัว สมศ. คิดลักษณะไมล์สโตน์ ที่ผ่านมา
สถานศึกษาไม่เคยทราบว่ามาตรฐานน้ีสถานศึกษาได้ ๓ คะแนน หรือ ๒ มาจากไหน เพราะไม่เคยเห็น
เกณฑ์การประเมินของ สมศ. ถ้าเห็นแปลว่าสถานศึกษาขอถ่ายเอกสารจากผู้ประเมินภายนอก การ
ประเมินครั้งใหม่รอบสาม สมศ.จะให้คู่มือสถานศึกษา สพฐ. ได้แล้วและนํามาวิเคราะห์ เกณฑ์อย่างน้ีคิด
อย่างไรการมีขีดจํากัดล่างคืออะไร โรงเรียน สพฐ.ตกมามากก็เพราะการมีคะแนนจํากัดล่าง ในมาตรฐานที่ 
๑ กล่าวถึง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ เมื่อ สมศ.มาตรวจสอบจะต้องปรากฏในแผน ใน SAR  ป้าย
ประกาศต่างๆก็ต้องสามารถเห็นได้ ครูก็ต้องรู้ว่าปรัชญา กศน.คืออะไร วัตถุประสงค์คืออะไร สัมภาษณ์
ต้องตอบตรงกัน ถ้ามีก็ได้คะแนน ตัวช้ีวัดข้อ ๒ มีแผนพัฒนาคุณภาพ มีแผนการดําเนินงานประจําปี
สอดคล้องกับภารกิจหลักพร้อมกําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์การดําเนินงาน ถ้ามีก็ได้คะแนนเป็น ๒ ถ้าอยาก
ได้ ๓ ต้องมีการดําเนินงานครบทุกพันธกิจ ถ้ามี ก็ได้ ๓ คะแนน แล้วดูการติดตาม การประเมินของ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แสดงว่าสถานศึกษาประเมินเองซึ่งตรงน้ีเป็นข้อบกพร่องได้คะแนนน้อย 
เพราะถามว่ามีการประเมินหรือไม่ ตอบว่ามีแต่ขอดูหลักฐานการประเมิน ผลการประเมิน การตรวจ
ติดตามงาน ไม่ปรากฏหลักฐาน หรือหลักฐานที่มีก็ไม่สะท้อนไปถึงตัวช้ีวัด หรือตัวช้ีวัดที่มีก็ไม่สะท้อน
เป้าหมายที่กําหนด เป้าหมายไม่สอดคล้องกับพันธกิจ สารสนเทศท่ีเกิดจากการประเมินขาดหลักฐาน 
ดังน้ัน กศน.ส่วนใหญ่ได้เฉพาะไมล์ที่ ๓ คะแนน ของรอบสามประเมินเชิงคุณภาพ มีก่ีข้อ เอาจํานวนข้อ
รวมกันได้มาเปรียบเทียบกับคะแนนที่เป็นนํ้าหนัก ต้องดูทิศทางของเขา สมศ.มิติใหม่เน้นกัลยาณมิตร ไม่
เพ่ิมภาระ เอาข้อสอบไปทําการบ้านแล้วค่อยส่งข้อสอบผ่านครูประจําช้ันก่อน ครูประจําช้ันตรวจสอบแล้ว



 

 

-๑๒- 

ผลประเมินดี ก็ส่งให้มีการประเมินภายนอก อย่างน้ีคุณภาพก็เกิดไม่ใช่ความบังเอิญแต่คุณภาพเป็นสิ่งที่ทํา
ได้ 
  มาตรฐานที่ ๒  ข้อบกพร่องส่วนใหญ่เก่ียวกับ 
  ๑. เรื่องการประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร วงจรการพัฒนาหลักสูตร เมื่อเราใช้
หลักสูตรต้องมีการประเมินหลักสูตร ผลผลิตที่ออกมาตรงกับคุณลักษณะที่หลักสูตรกําหนดหรือไม่ ดูจาก
ผู้เรียน และผู้รับบริการมีคุณลักษณะตรงกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือไม่ หรือเป็นโครงการที่เราจัดผู้ที่
ผ่านการอบรมมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตรงวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เป็นไปตามเป้าหมายต้ังไว้
หรือไม่ ดังน้ันเรื่องของการประเมินหลักสูตร หรือการประเมินโครงการยังขาดหลักฐานที่จะให้คนภายนอก
ที่มาตรวจเช่ือสถานศึกษาได้ว่า มีการประเมินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดูได้จากอะไร ในเพ่ือนเราที่มี
ความรู้เรื่องหลักสูตร หรือศึกษาจากสถานศึกษาที่เป็น Best Practice ที่ปฏิบัติดีเก่ียวกับหลักสูตร 
สถานศึกษาจะต้องมีความรู้ในเร่ืองของการวัดและประเมินผล มีหลักฐานอะไรที่แสดงถึงวิธีการประเมิน
ผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริง  วิธีการประเมิน หลักสูตรมีวิธีการประเมินอย่างไร 
 ๒.เรื่องการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรเราประกันความสําเร็จอะไรบ้าง มีการวิเคราะห์
หลักสูตรก่อนที่จะพัฒนาหลักสูตรหรือไม่ สถานศึกษามีการประเมิน มีผู้เช่ียวชาญมาประเมินหรือไม่ 
ประกันความสําเร็จทุกหลักสูตรสอดคล้องกับบริบท หรืองาน/โครงการ ตรงกับความต้องการของคนที่เข้า
รับบริการ มีประกันว่าหลักสูตรน้ี มีครู อาจารย์ ที่คุณวุฒิตรง สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ มีสื่อ มี
สถานที่ฝึก มีเอกสารประกอบ มีเครื่องมือวัดประเมินผลเพียงพอและมีกระบวนการวัดผลท่ีตรงตามสภาพ
จริง เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียน/ผู้รับบริการจะมีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ หรือโครงการ
กําหนดไว้เป็นระบบประกันที่เราประกันได้แต่เวลาสมศ.มาประเมินสถานศึกษาไม่มีความรู้เรื่องประกัน
หลักสูตรจะไม่สามารถช้ีแจงให้เห็นว่าการประกันหลักสูตรสถานศึกษาทําแบบน้ี มีหลักฐานตามวิชาการ 
ใครมาประเมินก็ย่อมได้คะแนน ดีมาก 
 ๓. เรื่องระดับคุณภาพของผู้สอน มีเกณฑ์การพิจารณา  
  ๓.๑. มีจํานวนครูที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพียงพอเหมาะสม คิดจากครูทุกประเภททั้งครู
ประจําการ ครูอาสา ครูศรช.   สมศ.ถือครู:นักเรียน เป็น สัดส่วน ๑: ๕๐ ก็ผ่าน ถ้านักเรียนมาเรียน
มากกว่าที่กําหนด ซึ่งสถานศึกษาควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรค ก็จะไม่ได้คะแนน 
 ๓.๒. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครูเช่น 
มีครู ๒๐ คน มี ๑๕ คน สมศ.พึงพอใจระดับ ดี ๗๕ % เกณฑ์น้ีก็ได้คะแนน  
     ๓.๓. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและเพ่ือนร่วมงาน เมื่อสัมภาษณ์เด็ก
ผู้ปกครอง มีครูผ่านเกณฑ์จํานวน ๑๔ คน จาก ๒๐ คน ได้เพียงร้อยละ ๗๐ เกณฑ์น้ีก็ไม่ได้คะแนน 

     ๓.๔. ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน   
  ๓.๕. ครูมีแผนการสอนครบถ้วนตามรายวิชาที่สอน 
 ๓.๖. ครูที่จบระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาขั้นไป หรือได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิ 
ทางการศึกษา 

     ๓.๗. ครูสอดตรงตามวุฒิหรือผ่านการอบรมในรายวิชาที่สอด (เฉพาะวิชาหลัก) 
     ๓.๘. ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาครูไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี เกณฑ์น้ีใช้กับ
ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนา ไม่ใช่ครูได้รับการพัฒนาร้อยละ ๗๕ จะได้คะแนนเหมือนกับข้ออ่ืนๆ 

เกณฑ์น้ีมี ๘ ข้อ ถ้าผ่าน ๐ – ๓ ข้อได้ ๑ คะแนน ระดับปรับปรุง  ผ่าน ๔ – ๕ ข้อได้ ๒ คะแนน 
ระดับพอใช้ ผ่าน ๖ – ๗ ข้อได้ ๓ คะแนน ระดับดี ผ่านทุกข้อได้ ๔ คะแนน ระดับดีมาก     



 

 

-๑๓- 

 มาตรฐานที่ ๓ มีเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมด ๕ เกณฑ์ ดูจากหลักสูตรก่อน ถ้ามี ๐- ๒ ข้อ ได้ ๑ 
คะแนน ถ้า ๓ ข้อ ได้ ๒ คะแนน ๔ ข้อได้ ๓ คะแนน ๕ ข้อได้ ๔ คะแนน เป็นเกณฑ์การให้คะแนนนับข้อ
ถ้าสถานศึกษาทราบว่า สมศ.จะมาประเมินอย่างไร  สถานศึกษาทําตาม สถานศึกษาก็มีความพร้อม แต่
เกณฑ์การพิจารณาน้ีเป็นเกณฑ์ที่ผ่านไปแล้ว สิ่งที่ต้องเตรียมติดตาม คือ หลักเกณฑ์ที่สมศ.จะมาประเมิน
รอบสาม 
 มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการมีอยู่ ๔ ตัวบ่งช้ี  ตัวที่ ๑ ความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ดู
ว่ามีแผนหรือไม่ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือไม่ แผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทั้งศูนย์หรือไม่มี
การประเมิน นําผลประเมินไปปรับปรุงหรือไม่ ส่วนใหญ๋ กศน.ได้คะแนนข้อ ๑-๓ จะมีแต่เรื่องของการ
ตรวจสอบ ประเมินจะไม่มี ขอให้สร้างแนวคิดใหม่ว่าเป็นการประเมินเพ่ือเสริมแรง ไม่ใช่จับผิด มาประเมิน
เพ่ือเอาผลไปพัฒนา จะต้องล้มเลิกความคิดเดิมๆ ว่าการประเมินคือการจับผิด การประเมินเป็นการเพิ่ม
ภาระของสถานศึกษา ต้องสร้างวัฒนธรรมเชิงคุณภาพ ต้องมองว่าการประเมินเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต
ของการทํางาน ทุกงานที่เราทําต้องมีการประเมิน การประเมินจะใช้รูปแผนใดก็ได้ การประเมินน้ันจะต้อง
สะท้อนผลไปยังเป้าหมายที่เรากําหนด หรือวัตถุประสงค์ที่เรากําหนด บรรลุตามท่ีเราต้ังไว้หรือไม่ประเมิน
ตามรายเป้าหมาย หรือทุกวัตถุประสงค์ หรือตัวช้ีวัด ที่เรากําหนดเอาไว้ การประเมินก็เหมือนกับการวิจัย
ที่มีวัตถุประสงค์ การดําเนินงานผลท่ีออกมาต้องตอบทุกวัตถุประสงค์ การอธิบายผลต้องอธิบายตาม
วัตถุประสงค์ หลักการประเมินต้องคิดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหรือตัวช้ีวัด ประเมินให้เห็นว่าที่
ดําเนินงานมาท้ังหมดผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย หรือบางคร้ังเป็นไปตาม
ตัวช้ีวัด ความสําเร็จของแผน  เมื่อไม่มีการตรวจสอบ การนําผลไปใช้ย่อมไม่มีอาจได้เพียง ๓ คะแนน 
 มาตรฐานที่ ๕ การประกันภายใน เป็นอีกมาตรฐานหน่ึงที่ สมศ.มาประเมิน ตัวช้ีวัด เป็นไมล์ส
โตน รายงานประจําปี หรือ SAR ก็เป็นคะแนน หาก SAR ถูกต้อง น่าเช่ือถือก็ได้คะแนน มีการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดควรพัฒนา มีการนําเสนอรายงานประเมินตนเอง และแผนพัฒนาคุณภาพที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาและหน่วยงานหลักพิจารณาและอนุมัติแผนเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติและรายงานผลให้ต้นสังกัด
ทราบเป็นระยะๆ รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองที่สามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกซึ่งข้อน้ีได้คะแนนไม่ค่อยดี แต่เป็นแนวคิดของการประกันคุณภาพที่ผ่านมา แต่การประกัน
คุณภาพแนวใหม่ สมศ.ถือว่าเป็นตัวช้ีวัดหน่ึง หรืออาจเรียกว่าเป็นมาตรฐานหนึ่งถูกกําหนดไว้หรือการให้
คะแนนให้มีนํ้าหนักมาก แล้ววิธีการประเมินไม่เหมือนกับรอบสองแล้ว แต่มีการคิดแบบใหม่คือ ต้อง
ประกันภายในตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎกระทรวงปี ๒๕๕๓ กําหนด ซึ่งกําหนดไว้ ๘ ขั้นตอน 
สถานศึกษาต้องดําเนินการตาม โดยใช้มาตรฐาน กศน.ประเภทที่สถานศึกษาดําเนินการอยู่ เป็นตัว
เป้าหมาย แล้วขับเคลื่อน  คือมีแผน มีการดําเนินงานตามแผน มีการกํากับ ติดตาม ทบทวนคุณภาพ มี
การประเมินผล มีการรายงานผล และมีการนําผลไปสู่การทําแผนในปีต่อไป คือวงจรประกันภายในที่สมศ. 
จะมาตรวจ ซึ่งไม่ง่ายเหมือนกับรอบสองที่ สมศ.เคยตรวจมาแล้ว 
 ในภาพรวมรอบสอง สมศ.จะให้การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา (กศน.อําเภอ/เขต) เข้า
เง่ือนไขดังน้ี  
 ๑. สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายนอกไม่ตํ่ากว่าระดับดี (≥ ๒.๗๕ ในระบบ ๔ 
คะแนน)  
  ๒. สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่ตํ่ากว่า ๔ ใน ๕ ของมาตรฐานที่
ประเมิน กล่าวคือ ได้ระดับดีขึ้นไป ไม่ตํ่ากว่า ๔ มาตรฐานใน ๕  มาตรฐาน 
  ๓. สถานศึกษาไม่มีผลประเมินคุณภาพภายนอกของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง    



 

 

-๑๔- 

  ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการประเมินรอบสองที่สถานศึกษาได้ผ่านมาแล้ว เราต้องนําผล
การประเมินที่ผ่านมา นําข้อเสนอแนะที่ สมศ.ได้เสนอไว้ นํามาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาสถานศึกษาให้ดี
ขึ้น สิ่งใดทีม่ีอยู่ให้ทําเป็นระบบ สิ่งใดที่ไมม่ีจะต้องจัดทําให้ครบ โดยมหีลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์ การ
ดําเนินการจะต้องเป็นไปตามกระบวนการที่กําหนด ๘ ขัน้ตอน ที่กล่าวไว้ในตอนต้น 
 ทิศทางมาตรฐานท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพรอบสาม 
 ในกฎกระทรวง ปี ๒๕๕๓ ของการประกันกล่าวถึงการประเมินภายนอก ให้ สมศ.ต้องประเมิน
สถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิรูป 
สมศ.จึงออกมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในแต่ละระดับยกเว้น อุดมศึกษา ๔ มาตรฐาน คือ  
 ๑.มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  
 ๒ มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการ        
 ๓ มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 ๔ มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
 ทุกสังกัดจะคิด ใน๔ มาตรฐาน ส่วนตัวบ่งช้ีจะเปลี่ยนไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ของแต่ละ
สถานศึกษา หากแบ่งตัวช้ีวัดจะมีด้วยกัน ๓ กลุ่ม  

๑. กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน คือผลที่เกิดกับผู้เรียน ผู้รับบริการ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน 
ประสิทธิผลการบริหาร ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งช้ีของประสิทธิผล นํ้าหนักรวมกัน
ค่อนข้างสูง คือ ๘๐ % ของขั้นพ้ืนฐาน เพราะการประเมินครั้งน้ีวัดที่ประสิทธิผลมากกว่ากระบวนการ 
  ๒. กลุ่มตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ (ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ จุดเน้น 
ของสถานศึกษา) 
 ๓. กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ผลที่สอดคล้องกับการพัฒนา หรือสู่ความเป็นเลิศตามแนว
ปฏิรูป ปัจจุบันทิศทาง วิสัยทัศน์ ของการปฏิรูปคือสร้างให้บุคคลสามารถที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตค่อนข้าง
ตรงวัตถุประสงค์ของ กศน. ในการประเมินรอบสามสถานศึกษาต้องให้บุคลากรในสังกัด เข้าใจ ปรัชญา 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายและแปลงปรัชญาไปสู่แนวปฏิบัติ ถ้าทุกคนอธิบายได้ก็เช่ือว่ามีการ
เผยแพร่ในองค์กร สําหรับพันธกิจต้องยึดพันธกิจหลักของ กศน.ในระดับกรมก่อน เพ่ือเช่ือมโยงพันธกิจกับ
สถานศึกษา วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ให้ไปดูทิศทางและนโยบายของ กศน. ปี ๒๕๕๔ ให้แปลง
เป็นกศน.อําเภอ ส่วนเรื่องความสอดคล้องแนวทางของการปฏิรูป คือให้คนได้ศึกษาตลอดชีวิต ให้มีการใช้
สื่อ เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้และการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นตลอดชีวิต ก็ไปปรับเป็นเป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาคือใคร กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับบริการ หรือผู้เรียน เรียนระดับใด 
เป็นต้น  
 ทิศทางรูปแบบที่ใช้ในการประเมินรอบสามของสพฐ. มี ๕ รูปแบบ เข้าใจว่าของ กศน.ก็คงไม่
แตกต่างจาก ๕ แนวทางน้ี 
 ๑. การประเมินเชิงปริมาณ เช่นบอกว่าผู้เรียนมีความกตัญญู ระบุความสําเร็จ ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ 
ได้ = ๐   ร้อยละ ๕๐ = ๐.๒๕ จะให้คะแนนตามลําดับ คือวัดเป็นจํานวนตัวเลขเป็นค่าร้อยละ   
 ๒. การประเมินเชิงเชิงปริมาณผสมกับเชิงพัฒนาการ เช่นการประเมิน O-NET คนที่ได้มากกว่า
ขีดจํากัดล่างร้อยละมีเท่าไร สมมุติในปีน้ีวิชาภาษาไทยสถานศึกษาได้ร้อยละ ๔๐ ปีต่อไปได้ร้อยละเท่าไร 
ถ้าเท่าเดิม = คงที่ จะได้คะแนน = ๐.๒๕ แต่ถ้าปีที่ผ่านมาได้ ๔๐ ปีน้ีได้ ๓๙ แปลว่าลดลงจะได้ = ๐ แต่
ถ้าปีน้ีได้ ๔๐ ปีหน้าเป็น ๔๑ จะได้ + ๐.๕ คะแนน คือเป็นเชิงปริมาณได้คะแนนเท่าไรเป็นคะแนนไปก่อน
แล้วเอาปีน้ีไปเทียบกับปีที่ผ่านมาถ้ามีพัฒนาการก็ +คะแนน ไปตามเกณฑ์ที่ สมศ.กําหนด 



 

 

-๑๕- 

 ๓. การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่นการคิดครูร้อยละ ๗๕ ผ่านข้อหน่ึง ครูร้อยละ 
๗๕ ผ่านอีกข้อ ๑ คือได้ปริมาณไปก่อน หลังจากน้ันนําร้อยละที่ผ่านเป็นข้อๆมานับข้อ ให้เป็นเชิงคุณภาพ 
จํานวน ได้ ๓ข้อ= เท่าน้ี ก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึง 
 ๔. การประเมินเชิงคุณภาพ ส่วนใหญ่นับเป็นจํานวนข้อ 
 ๕. การประเมินเชิงคุณภาพและการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นเป็นวิธีใหม่ สถานศึกษามีก่ี
ข้อ ได้คะแนนเท่าไร แล้วบวกกับโครงการที่สถานศึกษาดําเนินการแล้วสามารถแก้ปัญหาให้ดีขึ้นหรือไม่ 
หรือโครงการที่สถานศึกษาทํามีก่ีโครงการ ที่ประสบความสําเร็จคิดเป็นร้อยละเท่าไร และมีโครงงาน
อะไรบ้างที่ทําแล้วสามารถแก้ปัญหาให้ดีขึ้น ก็เป็นการการประเมินเชิงคุณภาพ= กับการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  
 ระดับคุณภาพ จากเดิมมี ๔ ระดับ เป็นใหม่มี ๕ ระดับ คือ 

 ๑. ต้องปรับปรุง (๐.๐๐-๑.๕๐)  
  ๒. ควรปรับปรุง (๑.๕๑-๒.๕๐)  
 ๓. พอใช้ (๒.๕๑-๓.๕๐  
 ๔. ดี (๓.๕๑-๔.๕๐)  
  ๕. ดีมาก (๔.๕๑-๕.๐๐)  

 ทิศทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา มี ๒ แนวทาง คือ 
 ๑. การรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินภายนอกรอบสาม มี ๒ 
รูปแบบคือ ๑) รับรองมาตรฐานระดับตัวช้ีวัด ๒) รับรองมาตรฐานในภาพรวม การรับรองมาตรฐานใน
ระดับตัวช้ีวัด มีเกณฑ์ว่าตัวช้ีวัดจะรับรอง ได้ต้องมีค่าเฉลี่ยของตัวช้ีวัดก่ีคะแนนจาก ๕ คะแนน และมี
เง่ือนไขจะต้องได้ดีอย่างน้อยก่ีตัว สมศ.จะรับรองเป็นรายระดับตัวช้ีวัด เมื่อมีหลายๆตัวช้ีวัด สมศ.ก็จะ
รับรองในระดับภาพรวม เป็นทิศทางในรอบสาม เวลา สมศ.ประเมินมาก็ขอให้สถานศึกษาทําทุกตัวช้ีวัดให้
ได้รับการรับรอง เมื่อ สมศ.ให้การรับรองแต่ละตัวช้ีวัด ดังนั้นในภาพรวมก็ต้องได้รับการรับรอง แต่ถ้าบาง
สถานศึกษามีตัวช้ีวัดบางตัวไม่ได้รับการรับรองก็ไม่เข้าเง่ือนไขในการรับรองภาพรวม   
 ๒. ทิศทางการประเมินภายนอกรอบสามแบบโดดเด่น สถานศึกษาสามารถขอประเมินเพ่ิมเติม
แบบโดยเด่น แบบ ๑ ช่วย ๙  หมายถึงสถานศึกษาขอรับการประเมิน ๑ แห่ง ต้องเป็นแกนนําให้
สถานศึกษาในเครือข่ายอีก ๙ แห่ง ผ่านการประเมินระดับดีด้วย และในรอบปีที่ผ่านมาสถานศึกษานั้น
จะต้องได้คุณภาพภายนอกระดับ ดีมาก 
 ทิศทางการประเมินภายนอกรอบสามอ่ืนๆ 
 ๑. ก่อนขอรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ต้องได้รับการประเมินทบทวนภายในจาก
ต้นสังกัดก่อน เพราะต้นสังกัดจะต้องให้คะแนนผลการประเมินภายใน เป็นตัวหน่ึงที่จะใช้สําหรับการให้
คะแนนระบบการประกันภายในของการประเมินภายนอก  ต้องมีการประเมินคุณภาพจากต้นสังกัดก่อน
อันน้ีเป็นเง่ือนไข    
 ๒. หากไม่ได้รับการรับรอง สถานศึกษาต้องทําแผนกลยุทธ์เสนอต่อ สมศ. ภายใน ๓๐ วัน เมื่อได้ 
รับรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมดําเนินการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ และขอรับการประเมินซ้ําภาย 
ใน ๒ ปี และในช่วงระยะ ๒ ปี สถานศึกษาจะต้องดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ว่าสถานศึกษา              
จะทําอะไรบ้าง แล้วนําแผนกลยุทธ์ที่เสนอมาแปลงเป็นโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะนําไปสู่การ
พัฒนาสถานศึกษาในการประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐานตามที่ได้นําเสนอแผนกลยุทธ์ไว้กับ สมศ.   
  



 

 

-๑๖- 

 ในช่วงที่สอง วิทยากรบรรยายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
 เป็นข้อกําหนดการประเมินเพ่ือ่ให้สถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพต้องเป็นแผนที่สู่คุณภาพตาม
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด แล้วสถานศึกษาจะประเมินผลอย่างไร จะทําโครงการ กิจกรรมอะไรให้เกิดผลตาม
ตัวช้ีวัด ที่ต้ังเป้าหมายไว้เป็นการเช่ือมโยงแผนไปสู่การปฏิบัติ  
 แผนงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาแบ่งได้ ๓ ประเภท คือ 
  ๑. แผนกลยุทธ์ หรือแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ซึ่งมักเป็นแผน ๓-๕ ปี หรือแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ ๓-๕ ปี ที่มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ครอบคลุมการดําเนินงานตามาตรฐาน
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งแผนน้ีจะสอดคล้องกับแผนงบประมาณระยะปานกลาง มีการกําหนด
งบประมาณไว้ ๓ ปี ซึ่งกลยุทธ์ต้องผูกผันไปด้วยจะต้องดูแผนย้อนหลังไป ๓ ปี 
 ๒. แผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และมีปฏิทินประจําปี
ที่กํากับการปฏิบัติงาน 
 ๓. แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (สามารถบูรณาการร่วมเป็นส่วนหน่ึงในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี) โดยเน้นการนําข้อเสนอแนะจากการทบทวนประเมินภายในหรือการประเมินภายนอกไป
วางแผน (ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 
๒๕๔๕ มาตรา ๕๑)  ทําแยกออกมาจากแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือขอประเมินซ้ําอีกคร้ัง
หน่ึง 
 ตัวอย่าง แผนกลยุทธ์ที่สถานศึกษาจัดทําในปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ปรากฏว่าใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สถานศึกษาขอรับการประเมินแล้วไม่ได้รับการรับรองในปี ๒๕๕๕ ให้นําแผน   กล
ยุทธ์ ฉบับ ๒๕๕๔  - ๒๕๕๗ มาปรับเป็นฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๕   เพ่ิมกลยุทธ์ เพ่ิมโครงการ ตามแผนที่
สถานศึกษาจะเสนอ สมศ. เพราะกลยุทธ์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามข้อเสนอแนะของ สมศ. 
มีโครงการอะไรบ้าง วิเคราะห์แล้วกําหนดเป็นโครงการ มีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จอะไรบ้าง โครงการ
น้ีจะเพ่ิมเป้าหมาย ในแผนกลยุทธ์ก็ได้ เช่น เป้าหมายต้องการให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูงขึ้น เพราะตัวช้ีวัด
ด้านผลสัมฤทธ์ิตํ่า ไม่ได้รับการรับรอง จึงมีเป้าหมายยกผลสัมฤทธ์ิใน ๕ กลุ่มวิชาหลัก มีโครงการอะไร ก็
คือโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ๕ วิชาหลัก มีกิจกรรมอะไรบ้าง ก็เขียนโครงการมา ภายใน 
๒ ปีจะทําอะไรบ้าง ก็เป็นการชอบธรรมที่เราจะทําสามารถนําแผนกลยุทธ์ที่ปรับปรุงแล้วไปสู่การจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่ง สมศ. ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ
รายงานฉบับสมบูรณ์  
 ความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ์ 
  ๑. ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง เพราะแผนกลยุทธ์เกิดจากการ 
วิเคราะห์บริบทและปัจจัย ซึ่งมี ๒ ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน คือสิ่งภายในที่สถานศึกษาทําได้และเป็น        
สิ่งดี ถือว่าเป็นจุดเด่น จุดใดที่ไม่ดีถือว่าเป็นจุดควรพัฒนา ส่วนปัจจัยภายนอก คือสิ่งที่สถานศึกษาควบคุม
ไม่ได้ไม่ว่าเป็นเรื่องกฎหมาย ความสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ถ้ากฎหมายและนโยบายเอื้อ ภาคี
เครือข่ายให้การสนับสนุนก็แสดงว่าสถานศึกษามีโอกาส แต่ถ้ากฎหมายไม่เอ้ือ พรบ.กศน บางข้อเป็น
อุปสรรค หรือท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือน้อย หรือมีแหล่งอบายมุขอยู่ในชุมชนมากกว่าแหล่ง
เรียนรู้ก็เป็นอุปสรรค สิ่งใดที่นอกเหนือการควบคุมแล้วเป็นผลดี เราเรียกว่าเป็นโอกาส แต่ถ้าสิ่งใดอยู่
นอกเหนือการควบคุม ส่งผลไม่ดีต่อการศึกษาเราก็เรียกว่าอุปสรรค  
 ๒. ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ มีความเป็นตนเองมากขึ้น รับผิดชอบต่อความสําเร็จ 
และความล้มเหลวของตนเองมากข้ึน เพราะกลยุทธ์มีเป้าหมาย มีตัวช้ีวัด ถ้าทําได้ตามเป้าหมายก็ได้รับ 



 

 

-๑๗- 

การยอมรับ ถ้าไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบ 
  ๓. สอดรับกับการกระจายอํานาจซึ่งเป็นกระแสหลักในการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน 

 ๔. เป็นเง่ือนไขหน่ึงของการจัดทําระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Base 
Budgeting) 
  ๕. ให้ความสําคัญต่อการกําหนด “กลยุทธ์” ที่ได้มาจากการคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ ที่ไม่ผูกติดกับ
ปัญหาเดิมๆในอดีต ไม่เอาข้อจํากัดทางด้านทรัพยากรและงบประมาณมาเป็นข้ออ้าง กลยุทธ์เป็นการสอน
ให้มองไปถึงเป้าหมายในอนาคตว่าจะทําอย่างไร โดยมีเป้าหมาย และวิธีการไปสู่เป้าหมาย จะมีกลยุทธ์
อย่างไรเป็นกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 ข้อแตกต่างระหว่างการวางแผนกลยุทธ์กับการวางแผนทั่วไป 
 การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนเพ่ือนําองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่
ต้องการในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการวางในภาพรวมขององค์การ ทุกกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นเป็น
ปัจจัยที่ช้ีอนาคตขององค์การน้ัน 
 การวางแผนทั่วไป เป็นการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา การป้องกันปัญหา หรือการพัฒนาผลผลิตของ
องค์การ ดังน้ัน การวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือการให้ได้แนวทางในการดําเนินงานที่ทําให้งาน
โครงการขององค์การบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเท่าน้ัน 
 ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์ 

 ๑. การวิเคราะห์ภารกิจหรือพันธกิจ 
  ๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต 

๓. การวิเคราะห์องค์การ (SWOT หรือ Situation Analysis) โดยการค้นหาจุดเด่นจุดด้อย
โอกาส อุปสรรคและปัญหาในการดําเนินงาน 

๔. การกําหนดวิสัยทัศน์ (vision) 
 ๕. การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy decision) 

๖. การกําหนดโครงการ(Project)สําคัญตามกลยุทธ์ 
 ๗. การจัดทําเป็นแผนกลยุทธ์(Strategic Planning) 
 รูปเล่มของแผนกลยุทธ์โดยท่ัวไป ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 
 ส่วนที่ ๑  บทนํา 
 ส่วนที่ ๒ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ (SWOT) 
 ส่วนที่ ๓ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย (หากมี) เป้าหมาย ต้องสอดคล้องกันสอดรับ 
กันไปสู่ วิสัยทัศน์ 
 ส่วนที่ ๔  รายละเอียดของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โครงการ (หากมี) ตัวช้ีวัดความสําเร็จรายปี 
(อาจเขียนแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้) ดังน้ี 



 

 

-๑๘- 

 

ตัวอยางเปาหมายดานวิชาการ /คุณภาพนักเรียน
เปาหมาย ยทุธศาสตร ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ 2554 2555 2556 2557

ศูนย..........มี
หลักสูตรสถานศึกษา
ท่ีเหมาะสมกับ
ผูเรียนและทองถ่ิน 
พัฒนาตามการ
เปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการตาง ๆ 
และสอดคลองกับ
การศึกษาของชาติ
และบริบทของ
ชุมชน

1.1 การพัฒนา

หลักสูตรและ

เน้ือหาสาระการ

เรียนรูทุกประเภท

และทุกระดับการศึกษา

1.2 การมีสวน

รวมของผูเกี่ยวของ

มีสวนในการพัฒนา

หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ

ผูเรียน/ผูรับบริการ

และทองถ่ิน

1.1 รอยละ/จํานวนของ

หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา

1.2รอยละ/จํานวน ของผูมี

สวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตร

80/2

75/15

85/3

80/15

85/3

80/15

85/3

80/15

 
  จากภาพ ในแผนกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ สิ่งที่
สถานศึกษาจะวัดได้เริ่มจากเป้าหมาย ถ้าต้องการให้สถานศึกษาเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ ดังน้ัน หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับท้องถิ่นแล้วหรือยัง ก็ต้อง
มีเป้าหมายเก่ียวกับหลักสูตร มียุทธศาสตร์ และในยุทธศาสตร์ มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ  ถ้าสถานศึกษาไม่
ทราบจะวางเป้าหมายอะไร ให้ไปดูเป้าหมายของต้นสังกัดเบ้ืองต้นก่อน ต้นสังกัดกําหนดไว้ชัดเจน
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นตัวเดียวกัน และตัวที่สําคัญที่สุดคือตัวช้ีวัดความสําเร็จ ซึ่งสามารถวัดได้แต่
เป้าหมายบางคร้ังยังวัดไม่ได้ หาเครื่องมือวัดลําบากเพราะเป็นนามธรรม แต่เมื่อใดมีตัวช้ีวัดความสําเร็จจะ
ทราบว่าเป้าหมายจะสําเร็จอย่างไร ต้องดูที่ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ดูจุดเน้นในนโยบาย กศน.ปี ๒๕๕๔ ได้
นํามาเป็นเป้าหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ สอดรับกลยุทธ์ ที่สถานศึกษาจะไปสู่เป้าหมายอย่างไร ดังน้ัน 
การทําแผนไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายแผน แต่การทําแผนกลยุทธ์เป็นหน้าที่ของทุกคน รวมทั้งบุคคลภายนอก ที่
ต้องเข้ามาช่วยวิเคราะห์ บริบท วิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในกับภายนอก แล้วมากําหนดภาพอนาคต กําหนด
เป็นวิสัยทัศน์ ตัวช้ีวัด  หากเป็นรายปี ก็กําหนดเป็นราย ปี ปีน้ีคาดว่าจะสําเร็จเท่าใด และเมื่อถึงแต่ละปี
สถานศึกษาก็นําตัวช้ีวัดน้ันตามกลยุทธ์ ไปสู่การทําโครงการที่เป้าหมายสอดรับกลยุทธ์ในรายปีน้ันๆ สิ่งที่
สําคัญ คือ เป้าหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ เพราะเป้าหมายคือสิ่งที่สถานศึกษาต้องมีไว้เพ่ือให้ทราบ
ทิศทางจะไป ส่วนตัวช้ีวัดความสําเร็จ ต้องมีเพ่ือให้ทราบว่าเป้าหมายที่จะสําเร็จได้ดูจากอะไร และเพ่ือ
ตรวจสอบได้ว่าเป้าหมายน้ีบรรลุหรือไม่ ถ้าร้อยละความสําเร็จต้ังไว้ที่ ร้อยละ ๘๐ถ้าประเมินแล้วได้ร้อยละ 
๘๐ ก็ถือว่าบรรลุ หรือเป้าหมายต้ังไว้ จํานวน ๒ หลักสูตร แต่ถ้าประเมินผลปลายปีแล้วไม่ถึง ๒ หลักสูตร 
ก็ถือว่า ยังไม่บรรลุ เพราะตัวช้ีวัดความสําเร็จเป็นตัวกําหนดวัดได้ จับต้องได้ ซึ่งตัวช้ีวัดความสําเร็จจะ
ปรากฏอยู่ในโครงการ เป็นการกลมกลืน มีความสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ถ้าสถานศึกษาไปทํากลยุทธ์ในโครงการ โครงการก็ต้องมีเป้าหมาย มีตัวช้ีวัดตามท่ีสถานศึกษา
กําหนดไว้ใน ๒-๓ ปี แล้ว  
 ส่วนที่ ๕ แผนการควบคุม กํากับ ติดตาม 
 ส่วนที่ ๖ ภาคผนวก 
 



 

 

-๑๙- 

แผนกลยุทธ      ระยะ 3-

5 ป

กรอบวงเงินงบประมาณ

ประจําป หรือตามกรอบ 

แผนงบระยะกลาง 3 ป

(MTEF)

แผนปฏิบัติการประจําป

การแปลงแผนกลยุทธตามกรอบวงเงินงบประมาณประจําป             

สูแผนปฏิบัติการประจําป

 
  
 จากภาพ แผนกลยุทธ์ระยะ ๓-๕ ปี จะมีความสัมพันธ์กับกรอบวงเงินงบประมาณประจําปี หรือ 
ตามกรอบแผนงบระยะกลาง ๓ ปี  แล้วนําไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปี สถานศึกษาจะทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีต้องดูงบประมาณก่อน จะคิดโครงการใดต้องพิจารณางบประมาณ แล้ววิเคราะห์สภาพบริบท 
พิจารณาปัญหา เพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
  

 ส่ิงท่ีจะตองคํานึงในการแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติ

5)  งาน / โครงการของสถานศึกษาท่ีแปลงมาจากกลยุทธ

4)  คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา

3)  กรอบนโยบาย เปาหมาย ผลผลิต และวงเงินงบประมาณ
     ของสถานศึกษาท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนด

2)  กรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปของสถานศึกษา

1)  แผนกลยุทธ

 
 



 

 

-๒๐- 

 จากภาพ เวลาที่สถานศึกษาทําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ต้องดูกลยุทธ์ก่อน ต้องดูความ 
สอดคล้องกับแผน แผนมีไว้เพ่ือมองไปข้างหน้า  จะทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษาต้องกลับไปดูกลยุทธ์
ก่อนว่าเรามีเป้าหมายอะไร ดูงบประมาณ    ดูกรอบนโยบาย   ดูเป้าหมาย ผลผลิต และวงเงินของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่กําหนด แล้วจะทําอย่างไรให้งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายท่ีอยู่ใน
กลยุทธ์ หรือเป้าหมายที่ต้นสังกัดกําหนด เช่นเป้าหมายกําหนดว่าจะต้องยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๔ ใน ๔ กลุ่มวิชา เป็นเชิงนโยบายสถานศึกษาจะทําอย่างไร ก็ต้องเลือกโครงการที่
ตอบสนองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่มี สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตามนโยบาย 
สถานศึกษาต้องดูคํารับรองการปฏิบัติราชการด้วย ดูงาน/โครงการเดิมที่กําหนดไว้ ดูว่าโครงการน้ันที่จะ
ปฏิบัติในปีน้ีเหมาะสมหรือไม่ กลยุทธ์ที่สถานศึกษาดําเนินการไปสู่เป้าหมายหรือไม่ จะปรับเป้า/ลด/เพ่ิม 
หรือไม่ เพ่ือนําเป้าหมายใหม่ไปสู่แผนการปฏิบัติงานประจําปีในปีน้ันๆ ซึ่งต้องใช้ผลการประเมินปีที่แล้ว
เป็นฐานเพ่ือที่จะปรับกลยุทธ์ 
 

    

การแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค

กลยุทธ

แผนกลยุทธที่ยืนยัน / ปรับปรุงแลว

กลยุทธระดับสถานศึกษา งาน / โครงการ

กิจกรรมกลยุทธระดับโครงการ

ทบทวนแผนกลยุทธ

 
  
 จากภาพเม่ือมีแผนกลยุทธ์แล้วต้องมาทบทวนโครงการเดิมที่ทํามา ๒-๓ ปี ที่ผ่านมา จะปรับ
กิจกรรมหรือไม่ แผนปฏิบัติการประจําปี หรือการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจะไปถึงวิสัยทัศน์ได้หรือไม่
ปฏิบัติมาแล้ว ๓ ปี พันธกิจยังทําครบอยู่หรือไม่ ได้เป้าประสงค์รายปีหรือไม่ กลยุทธ์ที่กําหนดไว้ต้องเพ่ิม
หรือปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ จะยืนยันเป้าหมาย/กลยุทธ์เดิมหรือไม่ ถ้ายืนยันก็แปลงมาสู่กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา ถ้าไม่ยืนยันจะขอเพ่ิมเป้าก็ปรับเป้าในปีน้ัน แต่ถ้าเราต้องการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ก็ยืนยันใหม่
เป็นกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา จะทําโครงการอะไร ถ้าดูว่าครบ ๕ปีแล้วคงไปไม่ถึงวิสัยทัศน์ก็ต้องปรับกล
ยุทธ์ในปีน้ี ก็ต้องมีแผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุงปีน้ีเกิดขึ้น แผนปรับปรุงน้ันก็นําไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปี
น้ี กลยุทธ์ระดับโครงการ สถานศึกษาจะต้องกําหนดว่าในงาน/โครงการจะประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง 



 

 

-๒๑- 

 

การแปลงกลยุทธเปนโครงการ (การกําหนดโครงการ)

1)  วิเคราะหเนื้อหาสาระของกลยุทธ

2)  คัดเลือกโครงการของแตละกลยุทธ

3)  เรียงลําดับความสําคัญของโครงการท่ีคัดเลือกไว

4)  กําหนดวงเงินงบประมาณของแตละโครงการ            

    ที่คัดเลือกไว

5)  เขียนรายละเอียดโครงการ

 
 จากภาพการแปลงกลยุทธ์เป็นโครงการ คือการวิเคราะห์เน้ือหาสาระของกลยุทธ์ คัดเลือก
โครงการแต่ละกลยุทธ์ ซึ่งบางคร้ังสถานศึกษากําหนดกลยุทธ์พร้อมกับโครงการมาด้วยหลายๆโครงการ 
แต่บางคร้ังก็ไม่กําหนดโครงการเพราะให้แปรเปลี่ยนไปตามสภาพ และคัดเลือกโครงการแต่ละกลยุทธ์
เรียงลําดับความสําคัญ กําหนดวงเงินงบประมาณในโครงการ เขียนโครงการจะปรับกลยุทธ์หรือไม่ หากไม่
ปรับก็ยืนยัน คัดเลือกโครงการ จะทําโครงการที่ กําหนดไว้เดิมหรือจะปรับโครงการใหม่ จะได้มี
ความสําเร็จ โครงการที่ทําอาจมีมากงบประมาณมีจํากัด จึงต้องพิจารณาว่าโครงการใดที่ตอบสนองกล
ยุทธ์ เป้าหมายมากที่สุด สําคัญที่สุดก็คัดเลือกเรียงลําดับ แล้วกําหนดวงเงินแต่ละโครงการที่คัดเลือกไว้ 
ต่อไปเขียนรายละเอียดโครงการ 
 

กลยุทธระดับสถานศึกษา

1.1 การพัฒนา
หลักสูตรและเน้ือหาสาระการ
เรียนรูทุกประเภทและทุกระดับ
การศึกษา

งาน / โครงการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ

เน้ือหาสาระการเรียนรู

กลยุทธระดับโครงการ

พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหา

สาระการเรียนรู

กิจกรรม
-  วิเคราะหหลักสูตรโดยการมีสวนรวม
--พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลุมสาระ
ภาษาไทยระดับ ประถม และวิทยาศาสตร
ระดับ ม.ตน
--ประเมินผลหลักสูตร -ประกาศใช

 



 

 

-๒๒- 

  
 จากภาพ ตัวอย่างกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาคือการพัฒนาหลักสูตร พอแปลงมาเป็นโครงการก็
กลายเป็นโครงการพัฒนาหลักสูตรและเน้ือหาสาระการเรียนรู้ เมื่อเป็นกลยุทธ์ระดับโครงการ ก็จะ
ประกอบด้วยกิจกรรม ซึ่งที่ผ่านมาสถานศึกษาจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากิจกรรมคือขั้นตอนการดําเนินงาน
จะเขียนในลักษณะ  เขียนแผน เสนอแผน แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ ประเมินผล สรุปผล แต่ไม่มีกิจกรรมที่ตอบ
ว่าจะทําโครงการพัฒนาหลักสูตรมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะพัฒนา เช่น๑. มีการวิเคราะห์หลักสูตรมีการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ๓. มีการประเมินหลักสูตร ๔. ประกาศใช้หลักสูตร เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนทุก
โครงการแต่ที่ผ่านมาโครงการเขียนเหมือนกันหมด ๕.กําหนดระยะเวลา ๖.กําหนดงบประมาณ การเขียน
โครงการต้องย้อนกลับไปดูกลยุทธ์ เป้าหมายที่เคยกําหนดไว้ในกลยุทธ์แล้วนําตรงน้ัน มาสู่การต้ังโครงการ 
และโครงการจะต้องมีตัวช้ีวัดความสําเร็จ เป้าหมาย ที่เป็นเชิงปริมาณและคุณภาพหรือต้องมีตัวช้ีวัด
ความสําเร็จที่สามารถประเมินได้เป็นค่าร้อยละ ที่สามารถประเมินค่าได้ นําเครื่องมือไปวัดได้บางแห่งมี
โครงการ แต่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ไม่สัมพันธ์ตอบรับกับตัวช้ีวัด และบางครั้งตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
โครงการไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ เพราะตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ์ต้องนํามาจากต้นสังกัด 
จากกลยุทธ์ไปสู่โครงการ จากโครงการต้องประเมินผลได้ มีหลักฐานอ้างอิง  จดบันทึกไว้ สรุปผลเป็น
สารสนเทศ  
  

กลยุทธระดับสถานศึกษา

สงเสริมสนับสนุนการจัด                    
การเรียนการสอนคอมพิวเตอร            

ในสถานศึกษา

งาน / โครงการ

โครงการพัฒนาการเรียน           
การสอนคอมพิวเตอร

กลยุทธระดับโครงการ

พัฒนาการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร

กิจกรรม

-  จัดผาปาคอมพิวเตอร
-  อบรมครูสอนคอมพิวเตอร
-  จัดใหผ ูเร ีย น ทุกคนเรียน   

   คอมพิวเตอรเบ้ืองตน

 
 จากภาพ ตัวอย่างอีกโครงการหน่ึง สมมุติสถานศึกษาสนับสนุนโครงการเรียนคอมพิวเตอร์ มี
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ จากโครงการน้ีจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง จัดผ้าป่า
คอมพิวเตอร์ จัดอบรมครูคอมพิวเตอร์ จัดให้ผู้เรียนทุกคนเรียนคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น มีการประเมินผล 
อาจประเมินผลภาพรวม ซึ่งเราเขียนกิจกรรมนําไปสู่ความสําเร็จได้ (แต่ถ้าเราเขียนกิจกรรมในลักษณะว่า 
เขียนแผน เสนอแผน แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ ประเมินผล สรุปผล เป็นกิจกรรมในโครงการดูแล้วไม่น่าเช่ือถือ
ว่าจะทําอะไรให้สําเร็จได้อย่างไร ) 
  



 

 

-๒๓- 

(1)  ทบทวนแผนกลยุทธ

(1)  กรอบนโยบาย

(3)  กรอบวงเงินท่ีไดรับจัดสรร

(2)  กรอบเปาหมายผลผลิต

(4)  จัดสรรงบประมาณและ
        กําหนดผูรับผิดชอบ

(5)  จัดทําแผนกํากับ 
ติดตาม
      ประเมินผล และรายงาน

แปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําป

       

2

ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

     ศึกษากรอบเง่ือนไข                      
      ของหนวยงานตนสังกัด

1

(3)  กําหนดโครงการ

(2)  กําหนดเปาประสงค
และ  
       ผลผลิตหลักประจําป

 
  
 จากภาพ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ๑ ศึกษากรอบเง่ือนไขของหน่วยงานต้นสังกัด เช่นกรอบนโยบาย กรอบเป้าหมายผลผลิตกรอบ
วงเงินที่ได้รับการจัดสรร แต่ถ้ามีกรอบเง่ือนไขคุณภาพเข้ามาเราต้องคํานึงด้วย หากประเมินแล้ว ผลผลิต 
คุณภาพ  ไม่ผ่าน สถานศึกษาต้องดูแผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการน้ีโดย 
ตรงหรือไม่ หรือมีงบประมาณช่วยเหลือพิเศษจากแหล่งอื่นๆ  ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องพิจารณา
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี มีเง่ือนไขอะไรบ้าง แต่ที่แน่นอนต้องดู ๓ เง่ือนไขข้างต้น   
 ๒. แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ให้ทบทวนกลยุทธ์จะปรับ /เพ่ืม กลยุทธ์ 
หรือไม่ เช่นจะปรับแผนกลยุทธ์ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๕) เพ่ือเพ่ิมเป้าหมายเรื่องการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ กลยุทธ์คือการยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาหลัก โครงการจะทําโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนในทุกวิชา มีกิจกรรมอะไรบ้าง ใช้งบประมาณเท่าใด เมื่อทบทวนกลยุทธ์แล้ว 
จําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้นํากลยุทธ์มาเขียนโครงการรองรับ หากปรับในงบประมาณปี ๒๕๕๕ ก็เขียน
โครงการปี ๒๕๕๕ จะได้ทําตามกลยุทธ์ใหม่ๆ หรือประเมินผ่านแต่มีเรื่องใหม่ๆเข้ามาต้องการให้สอดแทรก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ICT เข้ามา ต้องไปปรับกลยุทธ์ เพ่ิมเป้าหมาย /โครงการ เพราะรัฐโอนเงินมาให้
แล้วต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือดูกรอบเง่ือนไขของต้นสังกัดๆให้มีเง่ือนไขเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ICT จัด
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ความสามัคคี ต้องปรับกลยุทธ์ สร้างโครงการรองรับ คิดโครงการใดๆจะต้อง
มีแผน กํากับ ติดตาม โครงการแต่ละโครงการน้ัน จะมีใครเป็นผู้ดําเนินการ กํากับ ติดตาม และจะกํากับ 
ติดตาม ประเมินผลเป็นรายไตรมาส หรือรายสิ้นโครงการ รายกิจกรรม และเมื่อประเมินผลแล้ว สุดท้าย
ได้ผลเป็นไปตามตัวช้ีวัดความสําเร็จหรือไม่ ร้อยละของผู้เรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น หรือร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มีคุณลักษณะแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ การประเมินภายนอกรอบ
สองที่ผ่านมา เวลาสมศ.คิดค่าความสําเร็จ สมมุติ กรณีโครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต  มี ๑๐ 
โครงการ แต่ละโครงการมีกลุ่มเป้าหมายกี่คน โครงการที่๑ กําหนดเป้าหมาย ๓๐ คน ทําจริงคนมา
มากกว่า ก็คิดเพียง ๓๐ คน ว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 



 

 

-๒๔- 

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการก่ีคน ถ้ามีจํานวน ๒๐ คน จาก ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ แสดงว่า
ความสําเร็จเท่ากับ ร้อยละ ๖๖.๖๗ โครงการอ่ืนก็คิดทํานองเดียวกันจนถึงโครงการสุดท้าย นําร้อยละของ
ความสําเร็จแต่ละโครงการมาบวกแล้วหาค่าเฉลี่ย หากได้ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ๗๕ ให้ไปเทียบกับเกณฑ์ก็จะ
เป็นระดับคุณภาพหรือคะแนนต่อไป  เมื่อประเมินแล้วต้องมีหลักฐานอะไรที่เช่ือได้ว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ บรรลุตามจํานวนเป้าหมายที่ต้ังไว้  และสรุปรายงานผลตัวช้ีวัดความสําเร็จในโครงการให้
สอดคล้องกับความสําเร็จที่เขียนไว้ในกลยุทธ์เพ่ือตอบได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  

เคาโครง

เอกสารแผนปฏิบัติการประจําป

คํานาํ

สารบัญ

สวนที่ 1  บทนํา

    สภาพปจจุบนัของสถานศกึษา

สวนที่  2  ทศิทางของสถานศึกษา

  พันธกจิ

  วิสัยทัศน

  เปาประสงค

  กลยุทธ

  ผลผลิตหลักและตัวช้ีวดัความสําเร็จ

สวนที่  3  รายละเอียดของแผนงาน งาน / โครงการ

ภาคผนวก

 
 
 จากภาพ ส่วนที่ ๑ บทนํา และ ส่วนที่ ๒ ทิศทางของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาใช้ข้อมูลจาก
แผนกลยุทธ์ได้ แต่เพ่ิมในส่วนที่ ๓ รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ สําหรับความสอดคล้องของ
โครงการต้องมีตัวช้ีวัดความสําเร็จ เป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จที่สอดคล้องกับเป้าหมายซึ่งปรากฏในแผนกล
ยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จในโครงการจะต้องสอดคล้องหรือเป็นตัวเดียวกับตัวช้ีวัดความสําเร็จ ที่
สถานศึกษาเขียนไว้ในแผนกลยุทธ์ เพ่ือว่าสถานศึกษาวัดโครงการน้ีจะตอบได้ว่าตัวช้ีวัดเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาวางไว้ ถ้าเป็นไปตามที่สถานศึกษาต้ังไว้ก็ดําเนินการต่อไป แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่
วางไว้ ปีต่อไปสถานศึกษาจะปรับ เพ่ิม/ลดกิจกรรม เพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมายก็สามารถดําเนินการได้ 
หรือจะปรับลดเป้าหมาย ดําเนินการไปไม่ถึงก็ปรับลดเป้าหมาย ให้จัดทําแผนกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุง) ได้  
  

   
-   

 
  

 
 
 
 



 

 

-๒๕- 

การจัดทํา  SAR 
 SAR โดยข้อมูลพื้นฐานแบ่งเป็น ๔ ส่วน 

บทที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบด้วย ๑. ช่ือสถานศึกษา  ที่ต้ัง  ๒. สังกัด  ๓. ประวัติความเป็นมา
ของสถานศึกษา๔. ปรัชญา ๕. วิสัยทัศน์  ๖. พันธกิจ  ๗. เป้าประสงค์ ๘. กลยุทธ์ ในปีที่ผ่านมามีการ
ปรับเปลี่ยนใหม่ คือ มีแผนกลยุทธ์ใหม่หรือไม่ ๙. โครงสร้างการบริหาร ๑๐. สรุปข้อมูล (ให้ทําเป็น
สารสนเทศ) ของสถานศึกษาที่เก่ียวกับครูและบุคลากร  นักศึกษาของสถานศึกษา  ทรัพยากรและ
งบประมาณ แจกแจงได้หรือไม่ว่าเป็นงบที่ได้มาจัดทําเก่ียวข้องกับโครงการ กลยุทธ์ของผู้เรียนร้อยละ
เท่าใด โครงการที่ทําการศึกษาต่อเน่ืองร้อยละเท่าใด  โครงการที่ทําเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ร้อยละเท่าใด 
เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์ได้ว่างบประมาณท่ีใช้จ่ายอยู่ในงบใด จะไปสู่วิสัยทัศน์ได้หรือไม่ บางสถานศึกษา
งบประมาณไปอยู่ที่อาคารสถานที่ ประมาณ ร้อยละ ๕๐ เงินอุดหนุนรายหัวก็นําไปพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
(สร้างทางเดิน ซ่อมห้องนํ้า) งบที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน หรือส่งผลไปยังผู้รับบริการมีก่ีโครงการ 
คิดเป็นงบประมาณร้อยละเท่าใด งบที่ใช้พัฒนาบุคลากรมีก่ีโครงการ คิดเป็นร้อยละเท่าใด สามารถใช้เป็น
สารสนเทศได้ เวลาจะไปอภิปรายผลสําเร็จที่เกิดกับผู้เรียน หรือผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการ
ประกันภายในหรือเป้าหมายของชาติ ทําไมประสิทธิภาพตํ่า เมื่อพิจารณาพบว่าเกิดจากการจัดสรร
งบประมาณไปยังผู้เรียน ผู้รับบริการยังไม่เพียงพอ โครงการมีน้อย โครงการที่จะยกระดับผลสัมฤทธ์ิ หรือ
สร้างคุณลักษณะที่เหมาะสมให้กับผู้รับบริการมีปริมาณน้อย งบประมาณที่สถานศึกษาใช้คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละทั่วประเทศระหว่างงบพัฒนาครู งบพัฒนาสถานที่ ยังตํ่า ถ้าสถานศึกษามีข้อมูลทรัพยากรก็
สามารถช้ีแจงได้ ๑๑. ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ และ ๑๒. เกียรติยศ ช่ือเสียง และ
ผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา เช่นมีวิทยากรต้นแบบ มีผู้บริหารต้นแบบ หรือมีครู เด็กนักเรียนที่
ทําช่ือเสียงให้กับ กศน.โดดเด่น  เลือกที่เด่นที่สุด ใช้ปีที่ล่าสุด การโดดเด่นควรเด่นในระดับ จังหวัด หรือ
ภาค ที่ยอมรับว่าโดดเด่น   

บทที่ ๒ เหมือนกับการทบทวนแผน ใช้เป้าหมายยุทธศาสตร์ขึ้นก่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบรับ 
SAR ในเบื้องต้น เช่นเป้าหมายผู้เรียนต้องจบตามที่ กศน.กําหนด การจะเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์คือการจัดการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน มีโครงการจัดการ
การศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน มีกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย ร้อยละของผู้
ที่จบต้ังไว้ ร้อยละ ๙๐  เกณฑ์ที่คาดหวังในปีน้ันสูงเกินไปหรือไม่ ดูจากแผนกลยุทธ์ในปี ๒๕๕๔ กําหนดไว้ 
ร้อยละ ๙๐ แต่ในปี ๒๕๕๓  ประเมินผู้จบได้เพียง ร้อยละ ๘๐ ปี ๒๕๕๔ ต้ังไว้ ร้อยละ ๙๐ สูงไปหรือไม่ 
หากสูงปรับเป้าหมายลงมา ถ้าสถานศึกษามั่นใจว่าทําได้ก็ดําเนินต่อไป ต้องกํากับ ติดตามอย่างไร 
ช่วยเหลือดูแลนักศึกษาอย่างไร มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  มีกิจกรรมหลากหลายปรับให้ผู้เรียน ได้พบกลุ่ม
เพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพ่ือน มีหลายๆกิจกรรมให้นักศึกษาจบตามหลักสูตร และได้ตามเป้าหมายที่กําหนด ตาม
หลักการควรกําหนดเป้าหมายให้อยู่ระดับดี ของ สมศ. ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ เป้าหมาย ก็จะเป็นไป
ตามศักยภาพ ในบทที่ ๒ คือการไปทบทวน แผน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โครงการ เกณฑ์ที่คาดหวัง
ความสําเร็จ แผนปฏิบัติการประจําปี แผนกลยุทธ์ เพราะแผนปฏิบัติการประจําปีไปใช้ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
จากแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งต้องสอดรับกับแผนปฏิบัติการประจําปี หรือแผนกลยุทธ์ที่
กําหนดไว้ ตัวช้ีวัดเป็นตัวเทียบเคียงให้สถานศึกษาทราบว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวัง
หรือไม่ เพราะมีตัวเลขกํากับ สามารถวัดได้ หรือถ้าสถานศึกษามีสารสนเทศบันทึกผู้เรียนเข้าภาคเรียนน้ี
และจะจบในภาคเรียนใด เป็นรายภาคเรียนก็สามารถวัดได้ว่าจะมีผู้จบตามเกณฑ์ร้อยละเท่าใด  
 บทที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอเป็นรายมาตรฐาน อาจมีเกณฑ์ที่คาดหวังมา
ใส่ และค่าเฉลี่ยผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดที่ประเมินได้ เช่นคาดหวังว่าจะสําเร็จร้อยละ ๘๐  หากได้ค่าเฉล่ีย



 

 

-๒๖- 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ตัวช้ีวัดน้ันก็บรรลุเป้าหมาย ค่าเฉล่ียแปรผลให้เป็นระดับคุณภาพ มีเกณฑ์คาดหวังเพ่ือ
จะได้เปรียบเทียบรายตัวช้ีวัดไหนบรรลุ ตัวช้ีวัดไหนไม่บรรลุ ส่วนสรุปผลคุณภาพก็เป็นไปตามเกณฑ์ ส่วน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพก็จะต้องรายงานดังน้ี 

๑. ความตระหนัก เช่น “การสร้างให้บุคลากรเห็นความสําคัญในการพัฒนาไปสู่มาตรฐาน” 
๒. ความพยายาม คือการดําเนินงานที่จัดทําแผนนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ให้กลุ่มเป้าหมาย เข้า

มาร่วมโครงการ มีการประเมินผลการดําเนินงาน มีการประเมินผลความพึงพอใจ น่ีคือความพยายาม สิ่ง
ต่างๆท้ังความตระหนัก และความพยายาม ก่อให้เกิดผลตามค่าเฉลี่ยระดับใด ซึ่งก่อให้เกิดผลระดับ
คุณภาพเช่นน้ี คือมีความพยายาม  มีแผนงาน มีโครงการ มีผู้รับผิดชอบโครงการ มีการกํากับ ติดตามผล
โครงการอย่างดี และกระบวนการที่ให้ทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมการดําเนินงานอะไร กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วม
ร่วมอย่างไร ส่วนวิธีการประเมินผลใช้วิธีการอะไร ก็เป็นกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นว่าระดับคุณภาพท่ี
ประเมินให้กับตนเองเป็นเหตุที่มาจากเหตุปัจจัยอะไรที่นําไปสู่ระดับคุณภาพดังกล่าว 
 ๓. จุดเด่น คืออะไร 
 ๔. จุดควรพัฒนา คืออะไร 
 ๕. กระบวนการพัฒนาที่จะนําไปสู่จุดเด่นคืออะไร 
 ๖. สิ่งที่เป็นข้อจํากัดในการพัฒนาและมีข้อจุดควรพัฒนา ที่เกิดขึ้นคืออะไรและข้อเสนอแนะที่จะ
ทําในต่อไปคืออะไร ก็เป็นรูปแบบ SAR แบบหน่ึง ที่กศน.ได้กําหนดให้สถานศึกษาทําขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงระหว่างต้นสังกัดกับสถานศึกษาจะทําอย่างไร 
 มาตรฐานอ่ืนๆก็ทําเช่นเดียวกันจนครบทุกมาตรฐาน  
 โครงการหน่ึงอาจตอบสนองหลายตัวช้ีวัด เช่นโครงการพัฒนาครูอาจไปตอบสนองในตัวช้ีวัดใน
มาตรฐานที่ ๑ หรือ ๕   ไม่จําเป็นโครงการ ๑ ต้องมาตรฐาน ๑ ขึ้นอยู่ว่าโครงการนั้นมีวัตถุประสงค์อะไร 
เมื่อวัตถุประสงค์กําหนดแล้ว เป็นตัวช้ีวัดตรงตามตัวช้ีวัดของการประกันคุณภาพภายในตัวใด หรือไป
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่นโยบายทาง กศน.กําหนด หรือตัวช้ีวัดเชิงผลผลิตที่ กศน.กําหนด และให้คํานึง
ตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย ถ้าสถานศึกษาไม่มีสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมบูรณาการได้จะ
เป็นตัวช้ีวัดที่อยู่ในกลุ่มมาตรการส่งเสริม คือส่งเสริมทําให้สถานศึกษาได้มาตรฐานที่ สมศ.กําหนด ซึ่งสม
ศ.กําหนดก็กําหนดตามแนวปฏิรูปก็อยู่ในกลุ่มน้ันได้ สําหรับที่มาที่ไปของผลประเมิน เช่นสถานศึกษา
ประเมินได้ร้อยละ ๘๐ ผลประเมินน้ีเก่ียวข้องกับผลโครงการใด และโครงการน้ีมีผลประเมินได้ร้อยละ ๘๐ 
หรือไม่ ต้องมีข้อมูลที่มาที่ไป เมื่อสอบทาน SAR สถานศึกษาสามารถระบุว่าความสําเร็จร้อยละ ๘๐ มา
จากผลการประเมินโครงการน้ี โครงการน้ีมีแบบประเมิน มีการบันทึกร่องรอย มีการบันทึกในแบบ
ประเมินผล มีตัวเลขตรงกัน สําหรับข้อมูลที่มาที่ไปซึ่งไม่สามารถอ้างอิงได้เป็นจุดอ่อนอย่างหน่ึงของการทํา 
SAR  ที่มาของตัวเลขที่อยู่ในค่าความสําเร็จเฉล่ีย สถานศึกษาต้องถามตนเองว่าที่มาของตัวเลขมาจาก
อะไร ทําไมต้องเป็น ๘๐ ทําไมต้องเป็น ๒ ทําไมต้องเป็นระดับ เป็นต้น 

 บทที่ ๔  สรุปผลการประเมินตนเองเป็นตารางก่อนแต่ละมาตรฐานเป็นอย่างไรอาจจะมีการสรุป
ตนเองว่ารับรองหรือไม่ หลังจากน้ันมาดูจุดเด่น นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษามีอะไร จุด
ที่ควรพัฒนา มีข้อเสนอแนะอะไร โอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีน้ี ทิศทางการพัฒนาในปีต่อไป 

 
 
 
 



 

 

-๒๗- 

หลักการเขียน การให้ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ จะต้องครบทุกประเด็นของจุดที่ควรพัฒนาๆให้
พิจารณาจากตัวช้ีวัดที่มีคุณภาพตํ่ากว่าระดับดี ถือว่าเป็นจุดที่ควรพัฒนาทั้งหมด ตัวช้ีวัดใดที่ได้คุณภาพ
ต้ังแต่ระดับดี และดีมาก ถือว่าเป็นจุดเด่นเป็นหลักการคิดเบ้ืองต้น ดังน้ันการให้ข้อเสนอแนะกับตนเองก็
ไปพิจารณาจากตัวช้ีวัดใดที่ได้ค่าระดับ ปรับปรุง พอใช้  ก็ให้ข้อเสนอแนะ สําหรับตัวช้ีวัดที่ได้คุณภาพ
ระดับดี กับดีมาก จะทําอย่างไร สถานศึกษาสามารถนํามากําหนดทิศทางการพัฒนา เพ่ือต่อยอดให้ดีขึ้น 
ให้เกิดเป็น  Best Practice หรือทําให้เป็นแบบอย่าง ต้นแบบรับการประเมินแบบโดดเด่น ในหลักการ
ประเมินภายนอกแล้ว ทิศทางในการพัฒนา สถานศึกษาต้องเขียนบูรณาการโดยนําจุดเด่น + โอกาส 
นําไปสู่ทิศทางในอนาคต ทิศทางอนาคตไม่ใช่ข้อเสนอแนะ จุดควรพัฒนาคือข้อเสนอแนะ แต่ทิศทางใน
อนาคตเป็นสิ่งท้าทายที่ตอบรับกับจุดเด่นและโอกาสที่จะได้รับ ในแง่ของการประเมินภายนอก เวลาที่ต้อง
ช้ีทิศต้องช้ีทิศบนฐานจุดเด่น+ โอกาส ของสถานศึกษาที่มีอยู่และเอ้ืออํานวย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          น.ส.เยาวรัตน์  คําตรง        ผู้จดสรุปการบรรยาย  
                                          น.ส.สมถวิล    ศรีจันทรวิโรจน์  ผู้จดสรุปการบรรยาย  
                                          น.ส.ธนสรวง   ชัยชาญทิพยุทธ  ผู้จดสรุปและเรียบเรียงการบรรยาย   
                                          นางศุทธินี      งามเขตต์         ผู้ตรวจสรุปการบรรยาย   

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๒๘- 

สรุปการบรรยาย รศ.ดร. สมคิด  พรมจุ้ย 
ในการอบรมกลยุทธการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในตามวงจร PDCA  

เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิผลของแผน 
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ. โรงแรมอู่ทองอินน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
  การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ หรือแนวปฏิบัติในการ
ตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  การติดตาม ในส่วนของ กศน. ผอ.กศน.อําเภอ เป็นผู้ติดตามการดําเนินงานของครู ศรช. 
สํานักงาน กศน.จังหวัด ติดตามการดําเนินงานของ กศน. อําเภอต่างๆ ภายในจังหวัด สําหรับสถาบัน 
กศน.ภาค เป็นผู้ติดตามการดําเนินงานของสํานักงาน กศน.จังหวัด ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  การตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระหว่างปี เป็นปัญหาสําคัญ ส่วน
ใหญ่ไม่ว่าสถานศึกษาสังกัดใด ไม่ค่อยดําเนินการจะมาตรวจสอบช่วงปลายปี ซึ่งจะเป็นปัญหาควรมีการ
ตรวจสอบกับแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําปี ทุก ๖ เดือน ๙ เดือน ว่าได้ดําเนินกิจกรรม
หรือไม่ เพ่ือจะได้จัดทํากิจกรรมได้ครบตามแผนที่กําหนด 
  การประเมินประสิทธิผลของแผน/โครงการ จะให้วิพากษ์ ตัวอย่างในช่วงบ่าย 
  วิทยากรได้ยกตัวอย่างการประเมินผลแผนงานท่ีผ่านมาไม่สําเร็จ สถานศึกษาสามารถ
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมจํานวนนักเรียนได้   
  กรณีตัวอย่างการประเมินการจัดการศึกษาที่จังหวัดปทุมธานี มี ๒ โรงเรียน เป็น
โรงเรียนระดับอําเภอ แต่มีนักศึกษาเพียงหลักร้อย ไม่ใช่หลักพันเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ถ้าไม่โอนให้อบจ. 
จะเหลือเพียงร้อยกว่าคน และต่อไปอาจจะมีการสอนแบบควบซั้นก็ได้ ร.ร.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็น
โรงเรียนอําเภอ เคยมีนักเรียนจํานวนมาก แต่ขณะ มสธ.ไปช่วยเหลือ มีนักเรียนเพียง ๒๔๘ คน  มสธ. ให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมจํานวนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ซึ่งอบจ. ไม่มีปัญหาเรื่อง
งบประมาณเพราะมีงบประมาณช่วยเหลือประมาณ ๑๕๐ ล้านบาทแต่ ร.ร.สามโคก อบจ.ได้วิเคราะห์แล้ว
มีปัญหาเกี่ยวกับ 
  ๑.เรื่องความปลอดภัย จึงให้จัดทําโครงการ ร.ร.แห่งความปลอดภัย วิธีแรก จัดรถ รับ 
ส่ง เด็กนักเรียน เดิมมีนักเรียน ม.๑ จํานวน ๑ ห้อง ม.๔ จํานวน ๑ ห้อง  เมื่อจัดโครงการเพ่ิมเป็น ๓ ห้อง
แสดงว่าผู้ปกครองต้องการความปลอดภัยมาก  
  ๒. ร.ร.สามโคกมีค่าเฉล่ีย O –NET ของนักเรียนตํ่า ให้สร้างโครงการแห่งการเรียนรู้ เมื่อ
เด็กเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๐ กว่าคน ก็ยกระดับการศึกษา จากเดิมมี ๑๔ โรงเรียน สามโคกได้ O-NET ลําดับที่ 
๑๔ จึงต้องสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ให้มุ่งมั่นจะติด TOP TEN  ๑ ใน ๑๐ สอนแบบเดิมไม่ได้ ต้องเปลี่ยนวิธีคิด 
วิธีทํา จากการถามเด็กว่าอะไรๆ เปลี่ยนเป็น ทําไม หรือ อย่างไร เพ่ือให้เด็กหาเหตุผลเพ่ือให้เกิดทักษะ
ความคิด 
  ๓. จัดทําโครงการ ET ร.ร สองภาษา ปกติโรงเรียนทั่วไปจะเก็บค่าเล่าเรียนแพงคงไม่มี 
เด็กนักเรียนมาเรียน จึงให้เรียนฟรี ให้ทุน เมื่อมีช่ือเสียงก็คงเก็บค่าเล่าเรียนได้ มีกีฬา ดนตรีเพ่ือจูงใจให้
เด็กมาเรียนมากขึ้น 



 

 

-๒๙- 

  ๔. การเปลี่ยนช่ือโรงเรียนแล้วคุณภาพจะตามมาเช่น ช่ือโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต 
เตรียมพัฒนาน้อมเกล้า ร.ร เทพศิรินทร์  ร.ร บดินทร์เดชา(สิงห์สิงหเสนีย์) ถึงอยู่ไกลเด็กนักเรียนก็
ต้องการมาเรียน เป็นต้น คุณภาพก็จะตามมา 
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีดีจะต้องประกอบด้วย ๘ ข้อ  
  ๑. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศต้องมีข้อมูลครอบคลุมทุกภารกิจ สืบค้นง่ายเป็น
ปัจจุบัน    เช่นข้อมูลพ้ืนฐาน  จํานวนผู้เรียน จํานวนบุคลากร อาชีพ และอื่นๆ  มีคู่มือประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เป็นต้น สถานศึกษาทุกสังกัดมักจะประสบปัญหาเรื่องระบบสารสนเทศ ที่มีไม่ครบ ไม่
เป็นปัจจุบัน สืบค้นยาก 
  ๒. การพัฒนามาตรฐาน ใช้มาตรฐานของกศน.เป็นหลักดําเนินการเข้าสู่มาตรฐานของ
สถานศึกษาและสถานศึกษาสามารถพัฒนาตัวช้ีวัดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนได้ ไม่จําเป็นต้องพัฒนา
เป็นมาตรฐานขึ้นใหม่ 
  ๓. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ – ๕ ปี แผนปฏิบัติการประจําปี
จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของกศน. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
  ๔. การดําเนินงานให้ดําเนินงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๕. การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา ให้นํามาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นตัวต้ัง
ตรวจสอบว่างาน/โครงการในแผนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกตัวชี้วัดแล้วหรือยัง เช่น กศน.อําเภอมี 
๖มาตรฐานให้ทําแผนท้ัง ๖แผน และมีการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆแล้วหรือยัง ให้ตรวจสอบและ
รายงานทุก ๖ เดือน ๙ เดือน สิ่งใดที่ยังไม่ได้ดําเนินการจะได้ทําทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ สถานศึกษา
ที่ไม่ผ่านการรับรองส่วนใหญ่จะขาดกระบวนการตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพ 
  ๖. การประเมินคุณภาพการศึกษา มี๓ อย่างคือ ๑ การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
สถานศึกษาเป็นผู้จัดทําเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานระหว่างแผนกับการปฏิบัติงานสอดคล้องกันหรือไม่ 
๒.การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ซึ่งสํานักงาน กศน.จังหวัด จะประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาเพ่ือให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาก่อนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ๓. การประเมิน
คุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
  ๗.  การรายงานคุณภาพประจําปี (SAR)  จะต้องสะท้อนมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีของกศน. 
ความเป็นตัวตนของสถานศึกษามีการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดควรพัฒนา ทิศทางการพัฒนาในแต่ละ
มาตรฐาน 
  ๘.จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองคือการผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ต้องนําข้อเสนอแนะ นําผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้
เป็นรูปธรรมและต่อเน่ืองทุกปี การประเมินคือกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด 
ขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลของแผน 
  ๑.ประเมินอะไร: วิเคราะห์สิ่งที่มุ่งประเมินเช่นมีแผนงาน/โครงการอะไรบ้าง 
  ๒.ทําไมจึงต้องประเมิน  สืบเน่ืองจากเหตุและผลของบริบท 
  ๓.ประเมินอะไร:วัตถุประสงค์ของการประเมิน เช่นของ กศน.อําเภอ มี๖ แผน อย่าง
น้อย ต้อง ๖ ขอ้ เป็นต้น 
  ๔.กําหนดขอบเขตของการประเมิน  ดูจากมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี ของสถานศึกษา 
  ๕.ศึกษาแนวคิด/ตัวอย่างงานประเมิน/รูปแบบการประเมิน 



 

 

-๓๐- 

  ๖.ประเมินอย่างไรให้ออกแบบประเมิน 
              - ใช้ตัวบ่งช้ีในมาตรฐานที่๑-๕ เป็นหลักพิจารณา 
              - แหล่งข้อมูล ได้จากครูศรช. นักศึกษา ผู้รับบริการ 
              - เครื่องมือ/การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน เช่น แบบสอบถามวัดความพึง
พอใจ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
              - การวิเคราะห์ข้อมูลเช่นใช้เกณฑ์  ร้อยละ  x  S.D การวิเคราะห์เน้ือหา 
              - เกณฑ์ในการประเมิน ดูจากเกณฑ์การพิจารณาของตัวช้ีวัดแต่ละมาตรฐาน  
เช่นเป็นแบบไมล์สโตน นับข้อ ร้อยละ เป็นต้น 
    ๗.สรุปผลและเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
รูปแบบการประเมิน 
  ๑. รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ ดูจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนท่ีเขียน มีผล
อะไรบ้างที่สามารถประเมินได้ มีครบตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดหรือไม่ ปัญหาคือสถานศึกษาเขียน
วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน เกณฑ์ไม่สะท้อนผลผลิตตามวัตถุประสงค์ ก็จะทําให้มีปัญหาในการประเมิน 
  ๒. รูปแบบประเมินของ KIRK PATTRICK  นิยมใช้ประเมินรูปแบบโครงการฝึกอบรม 
ซึ่งประเมินจาก 
               - Reaction ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการ ใช้แบบสอบถามผู้เข้ารับการ
อบรมเป็นอย่างไร อาหาร บรรยากาศเป็นอย่างไร วิทยากรมีความเหมาะสมเพียงใด มีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ เปิดโอกาสให้ซักถามหรือไม่ มีการบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ สถานที่จัดการอบรม มีความสะดวกในการเดินทางหรือไม่ มีความเหมาะสมกับจํานวนผู้เข้ารับ
การอบรมหรือไม่ วัสดุอุปกรณ์ ในการอบรมเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น 
               - Learning ความรู้ ใช้วิธีทดสอบจากการทําข้อสอบก่อน และหลังอบรมแล้วนํามา
เปรียบเทียบให้ค่าเป็นการดูพัฒนาการ  หรือต้ังเกณฑ์ขึ้นมา  หรือดูแบบความสัมพันธ์มีคะแนนเฉล่ีย
ใกล้เคียงกัน    
               - Behavior พฤติกรรมการนําความรู้ไปใช้ ขณะฝึกอบรมดูได้เพียง ๒ ตัว คือ
Reaction กับ Learning ส่วน Behavior ต้องกําหนดเวลาหลังจากฝึกอบรม เป็นการตรวจสอบ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสิ้นสุดการอบรมและกลับไปปฏิบัติงานปกติได้นําความรู้ไปใช้หรือไม่ ซึ่ง
ต้องใช้เวลาตรวจสอบ 
               - Resource ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรการประเมินต้องต้องใช้เวลา เช่นในปี 
๒๕๕๔ มาตรฐานคะแนนระดับพอใช้น่าจะลดลง และมีคะแนนระดับดี ดีมาก เพ่ิมขึ้น และในปี ๒๕๕๕ 
จํานวนสถานศึกษา ๖๔ แห่ง จะยอดเยี่ยมทั้งหมด  
  ๓. รูปแบบประเมินแบบสมดุล ( Balance Score Card ) ใช้การประเมินเพ่ือเอารางวัล
พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ ขบวนการภายใน ดูการเรียนรู้และการพัฒนา 
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ การประหยัด การประเมิน
รูปแบบน้ีจะนิยมประเมินการดําเนินงานขององค์กร เพราะมีการประเมินเรื่องเงินเข้ามาเก่ียวข้องว่าคุ้มทุน
หรือไม่ 
  ๔. รูปแบบการประเมินของโพรวัส  สมศ. นํามาประยุกต์ใช้ ต้ังมาตรฐาน ตัวช้ีวัดแล้ว
นําไปประเมิน เช่น เกณฑ์ประเมินที่สมศ.ใช้ประเมินกับสถานศึกษา เป็นต้น   
 



 

 

-๓๑- 

  ขั้นตอนการประเมินความสาํเร็จของโครงการอบรม (Content Input Process) 
พิจารณาจาก 

 ๑. Content พิจารณาจากหลักการและเหตุผล สอดคล้องกับบริบทหรือไม่ 
          ๒. Input พิจารณาจาก ๔ M ประกอบด้วย 
               ๑) Man กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 
               ๒) Money ใช้งบประมาณจากที่ไหน 
               ๓) Material วัสดุอุปกรณ์ 
               ๔) Management การจัดการ จะจัดที่ไหน ใครมาเป็นวิทยากร 
         ๓. Process วิธีดําเนินการประกอบด้วย 
              ๑) เตรียมการ 
              ๒) ดําเนินการ 
               ๓) ประเมิน 
          ๔. Output ดูจากวัตถุประสงค์เขียนอย่างไรก็ต้องดูผลที่เกิดจากสิ่งน้ัน 
          ๕. Outcome ดูจากผลที่คาดว่าจะได้รับและจะมีผลกระทบต่ออะไร 
          
 การดูประสิทธผิลของแผน ให้พิจารณาจากการปฏิบัติงานตามแผน ครอบคลุม 

ตามแผนหรือไม่ งานมีมากก็ให้นํ้าหนักมาก คุณภาพพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการมีระดับใด    
เมื่อประเมินแผนทั้งหมดตามมาตรฐาน แล้วหาค่าเฉล่ีย นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนด ว่าอยู่ระดับ
ใดก็จะได้คา่คะแนนประสิทธิผลของแผนน้ัน 

ช่วงบ่ายเป็นการวิพากษ์   
 การประเมินประสิทธิผลของแผน กรณีศึกษา ๓ กรณ ี

 

 

 
                                                            
                                                        น.ส.ธนสรวง   ชัยชาญทพิยุทธ  ผู้จดสรุปการบรรยาย   
                                                        นางศุทธินี      งามเขตต์         ผู้ตรวจสรุปการบรรยาย   
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สรุปการบรรยาย นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม   
ในการอบรมกลยุทธการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในตามวงจร P D C A  

เรื่อง การเตรียมความพรอมเพื่อรับการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ. โรงแรมอู่ทองอินน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
         การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกระบวนการที่
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้อง  ต้องร่วมกันวางแผน  กําหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ออกแบบโครงการและกิจกรรมการจัดการศึกษา  กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ตลอดจนการกําหนดวิธีการ
ประเมินผลว่าจะประเมินอย่างไร  และจัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง  เพ่ือการดํารงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย 
  ประเด็นที่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. แล้วไม่ผ่าน ส่วน
ใหญ่สืบเน่ืองมาจาก ตัวบ่งช้ีที่กําหนดไม่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งหลายสถานศึกษาคิดว่า
มาตรฐานของ กศน. ตัวที่ ๒  การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นมาตรฐานที่สําคัญ
ที่ทําให้ไม่ผ่านการประเมิน แต่ในความเป็นจริงแล้วคือ มาตรฐานของ กศน. ตัวที่ ๕ เรื่องการบริหารจัดการ 
เพราะจากการศึกษาดูงานของวิทยากร พบว่า ไม่ผ่านเน่ืองจากไม่มีการจัดทําคู่มือ ไม่ได้มีการประเมินภายในใน
ภาพรวมของการจัดการศึกษา และไม่ได้นําผลการประเมินที่เป็นข้อเสนอแนะมาปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามคําแนะนํา หรือข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน และในเร่ืองของโครงการ
กับภารกิจของสถานศึกษาจะต้องแสดงให้ สมศ. เห็นว่ามีความเช่ือมโยงกันได้อย่างไรน้ัน สถานศึกษาจะต้อง
นํามาตรฐานการศึกษามาเป็นตัวกําหนดดังน้ี 
  มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงาน (ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน) เพราะโครงการ/กิจกรรม จะต้องสะท้อนให้เห็นว่าตอบสนองมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่เท่าไร  
ผลสําเร็จของโครงการ คืออะไร วัดอย่างไร (ร้อยละของความสําเร็จ) วัดเชิงปริมาณ หรือวัดเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะวัดในรูปแบบเชิงปริมาณเท่าน้ัน 
  การประเมินของ สมศ. ในปีต่อไปจะมีหลักเกณฑ์ในการวัด ๕ ตัว ไม่ใช่ ๔ ตัว และจะดู
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ กศน. กําหนดหรือไม่ จะวัดจนถึงตัว Outcome ถ้าคะแนนไม่ถึง Outcome 
ตามท่ีกําหนดจะถือว่าไม่ผ่านทันที ดังน้ันจะต้องแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงทั้งกิจกรรมและโครงการ 
 
การเตรียมบุคลากร 
  ๑.สร้างความเข้าใจ (บุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่าย  ผู้ เรียน/
ผู้รับบริการ  ผู้เก่ียวข้อง)โดย เฉพาะบุคลากรในสถานศึกษา จะต้องศึกษา และเรียนรู้ถึงจุดดี จุดด้อย 
ปัญหา อุปสรรค ความสามารถของแต่ละคน และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดูว่าบุคลากรคนใดควรได้รับ
การพัฒนาในเรื่องใด 
  ๒. มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดขอบ ให้ตรงตามความสามารถของบุคคลนั้นในสถานศึกษา 
ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพครูทุกคนก่อนให้ได้เรียนรู้งาน โดยการมอบหมายว่าใครจะรับการ
ดําเนินงานใด 
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  ๓. มาตรฐานใด ครูแต่ละคนต้องรับผิดชอบใน ๑ มาตรฐาน และสลับไขว้กันเป็นเจ้าภาพ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละมาตรฐาน  ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะนําไปสู่ความสําเร็จของการทํางานร่วมกัน 
  ๔.กําหนดแนวทางการทํางานร่วมกัน โดยเชิญผู้เก่ียวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา  
เครือข่าย   
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ และบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกันประชุมวางแผนให้มีการทํางานที่เป็นระบบ มีการ
จัดทํา 
คู่มือครู กําหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
  ๕.สถานศึกษาจะต้องส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรในสถานศึกษา และ
เครือข่าย  
ต้องเข้าถึงชุมชน ทําความคุ้นเคย โดยเสนอตัวในเร่ืองต่างๆ  บอกจุดประสงค์ในการจัดการศึกษาของ 
กศน.  
ให้ภาคีเครือข่าย คนในชุมชนได้รับรู้ และเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษา เกิดความร่วมมือและการ
เช่ือมโยงกัน 
  ๖.สถานศึกษาจะต้องมีการการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล สรุปแต่ละกิจกรรม/
โครงการ และ 
สรุปในภาพรวมของการจัดการศึกษาด้วย 
 
การเตรียมงาน 
  ๑. สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่าย  
ผู้เรียน/ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานศึกษา  กําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมาย  วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์  
  ๒. ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนการศึกษาแห่งชาติ แผน ๔ ปี 
นโยบาย จุดเน้น กศน. แผนพัฒนาจังหวัด) ที่ผ่านมามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับ
การประเมิน ภายนอกจาก สมศ. เท่าน้ัน แต่ไม่ได้ทําเพ่ือการจัดการศึกษาจริงๆ  เพราะถ้าทําเพ่ือการจัด
การศึกษา จะต้องมีการบันทึกความคิดเห็นในการวิเคราะห์ปรัชญา วิสัยทัศน์ การแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 
ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งในการประกันคุณภาพภายใน จะต้องจัดทําเป็นหลักฐานก่อนที่จะจัดทําเป็นแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  เพราะจะแสดงให้ สมศ. เห็นว่า สถานศึกษาให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ 
กศน. จริงๆ 
  ๓. จัดทําแผนปฏิบัติงาน จะต้องสะท้อนให้ภาพการจัดการศึกษาท่ี Flow chart การ
วิเคราะห์มาตรฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ การนิเทศติดตาม และการประเมินผลการจัดการ 
  ๔.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร จะต้องวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวบ่งช้ี
ที่กําหนดให้มีการพัฒนาแบบ R and D เช่น การทําวิจัยในช้ันเรียนแบบ ๕ บท 
  ๕.  จัดทําคู่มือระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา ให้ครอบคลุมสภาพบริบทของ
การจัดการศึกษามีร่องรอยหลักฐานที่ไปที่มาของข้อมูลที่ได้  ทั้งการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการ
จัดการศึกษาต่อเน่ือง 
  ๖.  คู่มือปฏิบัติงาน 
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  ๗.  นํานโยบายสู่การปฏิบัติ ภายใต้มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ด้วยการวิเคราะห์มาตรฐาน และ
ตัวบ่งช้ี นําผลการวิเคราะห์มาจัดตามภารกิจของสถานศึกษา และจะต้องให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และ
ตัวบ่งช้ีด้วย 
 
การเตรียมงาน : การจัดการศึกษา 
  ๑.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (โดยผู้เก่ียวข้องทุกหลักสูตร) จะต้องมีการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน สังคม  มีการพัฒนาหลักสูตรที่ถูกต้อง
ตามหลักการพัฒนาเชิงวิชาการ ที่มีผู้เช่ียวชาญ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เก่ียวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  กําหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ๓.  สร้างและพัฒนาสื่อ /แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรม 
  ๔.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ๕.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล (ตามคู่มือระบบการประกันคุณภาพฯ  คู่มือ
การปฏิบัติงาน) ซึ่งจะต้องมีการจดบันทึกทุกคร้ัง  จะมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขทุกขั้นตอน 
  ๖.  สรุป  รายงานผล วิจัย ประเมินผลการจัดการศึกษา พบว่าในการดําเนินงานจะมีการ
สรุปผลการทํางานเท่าน้ัน แต่ไม่ได้ทํารายงานผลหรือวิจัยควบคู่ไปด้วย ควรทําให้เป็นภาพของการประเมิน
การจัดการศึกษา ซึ่งจะส่งผลว่าปีต่อไปว่าจะพัฒนาอย่างไร ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข ในส่วนน้ีจะได้จาก
ข้อเสนอแนะ ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน /ผู้รับบริการ (หลักสูตร  กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ  ครู/
ผู้จัดการเรียนรู้  การประเมินผล  การให้บริการ  สมรรถนะของผู้บริหาร) 
  ในการประเมินความพึงพอใจในแต่ละข้อจะบอกได้ว่าควรปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งควรทํา
เป็นเอกสารเชิงวิจัยที่มีครบทั้ง ๕ บท ในส่วนน้ีจะเป็นการส่งเสริมครูให้ศึกษาหาความรู้ด้วย เพราะกว่าจะ
ออกมาเป็น ๕ บท ครูจะต้องศึกษาทุกขั้นตอนของเอกสารถึงจะออกมาได้ สําหรับการประเมินสมรรถนะ
ของผู้บริหาร เป็นการประเมิน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๕  การบริหารจัดการ ในการประกันคุณภาพ
ภายใน ซึ่งสถานศึกษาควรจะทําในลักษณะเชิงวิจัย ๕ บท โดยจัดทําเป็นแบบสอบถาม เพราะสมศ. จะรู้
ว่าผู้บริหารได้นําแนวคิด หลักการทฤษฎีอะไรมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาก่อนการจัดการศึกษา 
และหลังการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย  และจัดทําเป็นรายงานการ
พัฒนาการบริหารเชิงวิจัย ๓ บท 
เตรียมรับการประเมิน : เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑.  จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปี 
  ๒.  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง สถานศึกษาสามารถนําเกณฑ์ของกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรียนมาประยุกต์เป็นของสถานศึกษา แต่ต้องศึกษาก่อนว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไร
ประเมิน 
  ๓.  เอกสารที่เก่ียวข้องในการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การ
ประเมินของ กศน. และของ สมศ. ควรมีการทําตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดูว่าโครงการน้ีเข้ากับ
มาตรฐานไหน แผนของปีต่อไป ควรเป็นอย่างไร และตอบการพัฒนาของตัวเองอย่างไร  นอกจากน้ีควรทํา
ตารางวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมว่าสามารถตอบสนองมาตรฐานการศึกษาตัวใดบ้าง โดยใช้โปรแกรม 
Excel  
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  ๔.  จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีต่อไป (โดยนําผลการประเมินตนเอง  ข้อเสนอแนะ  
และแนวทางการพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดทําแผน) ควรนํา SAR มาศึกษา โดยการจัดทํา SWOT เพ่ือ
จะได้เห็นทั้ง ๔ ด้านของการดําเนินงานปีที่ผ่านมา 
 
เตรียมการประเมิน : สภาพจริง 
  ๑.  อาคาร  สถานที่   ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการจะดูทุกอย่าง 
เช่น หญ้ารกหรือไม่ ขยะรกหรือเปล่า แม้แต่ห้องนํ้าเขาก็ให้ความสําคัญ สถานศึกษาจึงต้องมีการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกให้มีความสะอาด ร่มรื่น ดูดีอยู่เสมอ 
  ๒.  บุคลากรของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่าย ผู้เรียน/ผู้รับบริการ  
ผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ ครูจะต้องมีความรู้ มีข้อมูลที่จะสามารถตอบคําถามของ สมศ. ได้ ควรมีการจําลอง
สถานการณ์การประเมินเสมือนจริง ในลักษณะแบบไขว้สลับระหว่างมาตรฐาน มีการซักถามกันจริง 
เพราะเมื่อถึงเวลา สมศ. เข้าประเมิน ครูจะได้ไม่มีความต่ืนเต้น และตอบคําถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
  ๓.  หลักฐาน/ร่องรอยการจัดการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ ต้องมีการจัดเตรียมให้
พร้อม 
  ๔.  สาธิตกิจกรรม  ต้องมีการจัดสาธิตกิจกรรม กระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
เอกสารที่เสนอ ให้สมศ. ดู เพราะ สมศ. จะตรวจตามเอกสาร ในกรณีที่ สมศ. ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ดูการจัด
กิจกรรมจริงๆ ได้  และในบางคร้ัง คณะกรรมการประเมินภายนอกอยากเห็นของจริง เขาอาจเข้ามาโดยที่
เราไม่รู้ตัว ด้วยการแฝงตัวมาเป็นครู นักศึกษาเป็นต้น 
  ๕.  ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษา/การจัดกิจกรรม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่จบไปแล้วไปเรียนต่อก่ีคน  ประกอบอาชีพก่ีคน  
  โดยสรุป ในการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาควรทําในลักษณะ ๓ เส้า คือ สังเกต 
ศึกษา เอกสาร และสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องให้ชัดเจน มีการอํานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการประเมิน  
มีการประเมินภายในเสมือนจริง  จัดทํายกร่างแผนการประเมิน แผนที่ กําหนดการให้กับคณะกรรมการ
ประเมินภายนอก  มีการประสานงานก่อนการประเมิน  ทีมงานมีการซ้อมรับการประเมินต้ังแต่การแต่ง
กาย การวางตัว บุคลิกภาพ  และการจัดทําข้อมูล 
 
 
 น.ส.เยาวรัตน์  คําตรง      ผู้จดสรปการบรรยาย  
                        น.ส.สมถวิล    ศรีจันทรวิโรจน์  ผู้จดสรุปการบรรยาย  

นางศุทธินี      งามเขตต์            ผู้ตรวจสรุปการบรรยาย   
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 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ๖๔ แห่ง  
(ท่ีไม่ผ่านการรับรอง)และข้อเสนอแนะโดยผู้ดําเนนิการอภิปรายนางศุทธินี  งามเขตต ์  
ในการอบรมกลยุทธการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในตามวงจร PDCA  
วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ. โรงแรมอู่ทองอินน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
  ในการอบรมน้ี สืบเน่ืองมาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สถานศึกษา 
กศน.ไม่ผ่าน  ๖๔ แห่ง จากการศึกษารายงานผลการประเมินที่สมศ.ส่งมาสะท้อนให้เห็นจุดที่ กศน.ต้อง
พัฒนาในหลายเร่ือง เรื่องหนึ่งคือมาตรฐานที่ ๒ และ ๕ ในมาตรฐานท่ี ๕ พบว่าบุคลากรขาดความเข้าใจ
ระบบประกันคุณภาพภายในอย่างถ่องแท้และประเด็นอ่ืนอีกจึงเป็นที่มาของการอบรมคร้ังน้ี 
  จากผลการประเมินคุณภาพรอบสอง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
สถานศึกษามากพบว่าอยู่ในระดับพอใช้ หากสถานศึกษาใดมีมาตรฐาน ๒ ตัวได้คะแนนระดับพอใช้ สมศ.
จะไม่รับรอง ในภาพรวม 
มีผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยทั้งดี พอใช้ และปรับปรุงซึ่งการปรับปรุงมีเพียงแห่งเดียว 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน ทั้ง ๕ มาตรฐาน พบว่า 
  มาตรฐานที่ ๑ จะได้ค่าเฉลี่ยระดับดี กับดีมากแต่การอบรมครั้งน้ีเราเน้นเรื่องแผนด้วย
เพราะแผนพัฒนาคุณภาพเช่ือมโยงกับรายงานการประเมินตนเอง (SIP กับ SAR ) เพ่ือให้ครบวงจร 
  มาตรฐานท่ี ๒ เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันว่าเราจะพัฒนาอย่างไรเพราะมาตรฐานน้ีมีผล
การประเมินระดับพอใช้จํานวนมาก ระดับดี ดีมากได้เพียงเล็กน้อย 
  มาตรฐานที่ ๓ ได้ระดับประเมิน ดี 
  มาตรฐานท่ี ๔ ได้ระดับดี และพอใช้ ใกล้เคียงกันแต่ถ้าศึกษาในตัวช้ีวัดจะพบบางตัว
สถานศึกษายังดําเนินการได้ไม่ดี 
  มาตรฐานที่ ๕ ส่วนใหญ่ได้ระดับพอใช้ กับปรับปรุงจึงเป็นเหตุผลที่มาของการอบรมเรื่อง
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน กศน. 
  ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ขอให้สถานศึกษายึดกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จะระบุเรื่อง การประกันคุณภาพทําอย่างไร 
ทําแผนพัฒนาคุณภาพอย่างไร ที่สําคัญเรื่องการประเมินภายนอกจะประเมินอะไรบ้าง ขอให้ไปศึกษา
กฎกระทรวง และขอให้ดูจุลสารของสมศ. สามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่ง สมศ.จะวิเคราะห์กฎกระทรวงจะ
ช่วยเราทํางานได้มาก 
  จากผลการประเมินทั้ง ๕ มาตรฐานพบว่า มาตรฐานที่ ๒ และ ๕ ต้องพัฒนา ซึ่ง
มาตรฐานที่ ๕ สํานักงาน กศน. ได้ดําเนินการแล้ว ต่อไปกลุ่มพัฒนา ฯ จะพัฒนาเครื่องมือที่เป็น
ข้อเสนอแนะของ   
สมศ.เช่นเรื่องประเมินหลักสูตร ประเมินแผน เครื่องมือตรวจสอบต่างๆให้ท่านนําไปใช้ ถ้าเป็นเรื่องย่อยๆ
สถานศึกษาสามารถจัดทําได้ด้วยตนเอง 
  หลังจากการวิเคราะห์มาตรฐานแล้ว และเมื่อศึกษาในรายตัวช้ีวัดของแต่ละมาตรฐาน 
พบว่ามาตรฐานที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ สถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดี เป็นส่วนมาก 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ ส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับดี  
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ การบรรลุเป้าหมายตามแผน มีระดับปรับปรุง พอใช้ ใกล้เคียงกัน ซึ่งสมศ.
ใช้เกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ของโครงการจะต้องบรรลุ เมื่อมีโครงการมากก็มีตัวช้ีวัดมากเป็นการเพ่ิมภาระท่ี
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สถานศึกษาต้องจัดทําหลายตัวช้ีวัด ซึ่งไม่มีความชํานาญในการประเมิน ดังน้ัน ควรทําโครงการเดียวที่มี
หลายกิจกรรมจะเหมาะสมกว่า 
  ผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ พบว่า 
  ๑. การประเมินแผนงานซึ่งมี ๒ แผน คือแผนปฏิบัติการประจําปี กับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาในแผนปฏิบัติการประจําปี ให้ดูโครงการทั้งหมดที่กําหนดในแผน สถานศึกษาสามารถปฏิบัติ
ได้ครบตามที่กําหนดหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ส่วนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ ๓ - 
๕ ปี การท่ีสถานศึกษาจะพัฒนาต่อไปให้ทบทวนว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะทําให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนด
หรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ยังดําเนินการไม่ครบวงจร 
  ๒. การประเมินผลโครงการ ทุกพันธกิจที่ประเมินจะทําไม่ครบวงจร 
  ๓. กําหนดแนวทาง /คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการ เช่นคู่มือการลงทะเบียนนักศึกษา
ทําอย่างไรให้คนไปปฏิบัติได้ คล้ายกับที่เราซื้อเก้าอ้ี ช้ันวางของแบบถอดได้และมีคู่มือให้เราประกอบได้
เป็นต้น คู่มือมีประโยชน์ต่อกศน.เพราะเรามีคนเข้าและออก อยู่เป็นประจํา คนมารับช่วงต่อสามารถ
ดําเนินงานได้จะรู้ว่าขั้นตอนน้ีต้องเร่ิมจากไหนและจะดําเนินต่ออย่างไร 
  ๔. พัฒนาบุคลากรเรื่องการจัดทําแผน วันแรกวิทยากรได้บรรยายแล้ว ลองทบทวนดู 
  ๕. การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมการพัฒนาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ขอให้ใช้เกณฑ์ สมศ.ข้อน้ีมี ๘ ข้อ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้วิเคราะห์ผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่มมี
ความแตกต่าง จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน เมื่อประเมินผู้เรียนอ่อนเรื่องใดก็ให้
พัฒนาเรื่องน้ัน 
  ผลประเมินในรายตัวช้ีวัดมาตรฐานที่ ๒ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ระดับพอใช้ ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ 
๒.๓ ๒.๕ และ ๒.๖ มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ส่วนตัวช้ีวัดที่ ๒.๑ ๒.๔ ๒.๗ อยู่ในระดับพอใช้ลงมา
โดยเฉพาะตัวช้ีวัดที่ ๒.๘ , ๒.๙ ส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับปรับปรุง 
  ในร่างการประเมินรอบสาม สมศ.จะให้ความสําคัญ ๒ เรื่อง คือ 
  ๑. ผลสัมฤทธ์ิวิชาหลักกับผู้เรียนจบตามเกณฑ์ จะให้ค่านํ้าหนัก ๒๕ % ซึ่งกศน.ทักท้วง
ขอให้ดูเรื่องอ่ืนประกอบด้วย แต่แนวโน้มของพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษาเป็นเช่นน้ัน ของกศน. สมศ.ยังไม่ได้ร่าง
ประเมินรอบสาม หากสมศ.ยกร่างจะเชิญผู้แทน กศน.จังหวัด และ กศน.อําเภอ ไปร่วมยกร่างด้วย 
  ๒. การเรียนจบ ๔ ภาคเรียน รอบสาม สมศ.จะพิจารณาใหม่ 
  ผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ในเอกสารการศึกษาผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง ฯ หน้า ๖ มีด้วยกัน ๗ ข้อ แต่จะนําเสนอเฉพาะที่เก่ียวกับครูโดยตรง พบว่า 
  ๑. หลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐานยังไม่ดําเนินการ ๒ เรื่อง คือ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร กับ การประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  ๒. คุณภาพของครู 
     ๒.๑ การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในหลักสูตรปี ๕๑ กลุ่ม
พัฒนาฯ กําลังจัดทําแผนการเรียนรู้ก็คงช่วยพวกเราได้ 
     ๒.๒ การวัดผลประเมินผล เน้นการวัดผลประเมินที่หลากหลายตามสภาพจริงอย่าง
ต่อเน่ือง ต้องเอาผลสอบมาวิเคราะห์ ซึ่งข้อสอบออกตามมาตรฐาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ของ 
แต่ละวิชา/หมวดวิชา โดยจะกําหนดค่านํ้าหนักในแต่ละตัวช้ีวัด ถ้าตัวช้ีวัดใดไม่ผ่านให้นําตัวช้ีวัดน้ีมาสอน
ให้ผู้เร ียนเข้าใจ การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ยังเน้น ๔ เรื่องตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด คือ 

         



 

 

-๓๘- 

           - ผลการจัดการศึกษา 
           - การบริหารจัดการศึกษา 
           - การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
           - การประกันคุณภาพภายใน 
     ๒.๓ บันทึกหลังการสอนทาํวิจัยช้ันเรียน 
     ๒.๔ ครคูวรมีความรู้ในวิชาที่รับผิดชอบอย่างถ่องแท้ทั้ง ๘ หมวดวิชา 
  ๓. การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
     ๓.๑ ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่
แตกต่างเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
     ๓.๒ นําสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยและจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
  ๔. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้นึกถึงเกณฑ์ของ สมศ.ที่มี ๘ ข้อ 
ศึกษาให้เข้าใจเรื่องน้ีอยู่ในพรบ.การศึกษาแห่งชาติปี ๔๒  และในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เกณฑ์น้ียังใช้อยู่ 
  ผลการประเมินในรายตัวช้ีวัดมาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับ
ดี ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ระดับดีขึ้นไป แต่ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ มีผลการประเมินระดับพอใช้ 
  ผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ พบว่า เรื่องหลักสูตรอยู่ระดับพอใช้ต้องพัฒนา 
เรื่องหลักสูตรยังไม่ครบวงจร  PDCA รอบสามจะไม่ประเมินเฉพาะความพึงพอใจแต่ประเมินว่าได้นําไปใช้
จริงไหม   
  ผลการประเมินในรายตัวช้ีวัดมาตรฐานที่ ๔ มีผลการประเมินระดับพอใช้และดี เมื่อ
พิจารณาตัวช้ีวัดพบว่าตัวช้ีวัด ๔.๒ และ ๔.๔ มีผลการประเมินระดับพอใช้ลงมา โดยตัวช้ีวัด ๔.๒ ส่วน
ใหญ่อยู่พอใช้และปรับปรุง คือระบบฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน การสืบค้นยาก ตัวช้ีวัด ๔.๔ อยู่ระดับ
ปรับปรุงคุณภาพของการบริหารเรื่องการนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมินต้องนําผลการประเมินมา
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย มาตรฐานภายใน ภายนอก เช่นการพบกลุ่ม ตอบสนองการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญหรือไม่ การประเมินผลนํามาพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม่ 
  ผลการประเมินในรายตัวช้ีวัดมาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับ
พอใช้ลงมา เมื่อพิจารณารายตัวบ่งช้ีพบว่า ๕.๑ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับดีแต่ตัวบ่งช้ี 
๕.๒ และ ๕.๓ มีผลการประเมินระดับพอใช้ลงมา 
  ผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ พบว่า 
  ๑. ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ไม่มีปัญหา 
  ๒. ตัวช้ีวัดที่ ๕.๒ กระบวนการประกันคุณภาพที่ครบวงจรอยู่ในระดับพอใช้ และ
ปรับปรุงขาดความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในไม่ครบวงจร PDCA ขาดการนิเทศ ติดตามการกํากับ
อย่างต่อเน่ือง การรายงานผลผลักดันไปสู่การปฏิบัติไม่ชัดเจน ให้รายงานผลการนิเทศไปยังต้นสังกัดเป็น
ระยะๆ 
  ๓. ตัวช้ีวัดที่ ๕.๓ รายงานการประเมินตนเองต้องสะท้อนตนเองได้ ดี หรือไม่ดี เก่ง
หรือไม่เก่ง จะต้องพัฒนาตนเองอย่างไร ข้อมูลการเขียนประเมินตนเองขาดที่มาที่ไป คะแนนข้อมูลไม่มี 
เครื่องมือไม่มีความน่าเช่ือถือ เมื่อมีรายงานการประเมินตนเองแล้ว ต้องทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อได้รับความเห็นชอบจึงเผยแพร่ 
   



 

 

-๓๙- 

   
  แนวปฏิบัติสถานศึกษาท่ีไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสมศ. 
  ๑. สมศ.จะแจ้งสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลการไม่ผ่าน
เกณฑ์ 
  ๒. สํานักงานกศน.จังหวัดต้องให้ความช่วยเหลือ กํากับและติดตามโดยจัดประชุม
อบรมฯหรือให้ข้อเสนอแนะตัวช้ีวัดที่ไม่ผ่าน เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดทําโครงการ หรือกิจกรรม
รองรับเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ ที่ สมศ. กําหนด 
  ๓. สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ตามที่ได้ประชุมหารือกับ สํานักงาน กศน.
จังหวัด 
  ๔. สถานศึกษาเสนอแผนให้ สมศ.อนุมัติภายใน ๓๐ วัน 
  (เดิม สมศ.มีแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาส่งแผนพัฒนาภายใน ๓ เดือน แล้วให้ต้นสังกัดใน
ที่น้ีหมายถึงสํานักงาน กศน.จังหวัดอนุมัติแผน ซึ่งสมศ.ประกาศก่อนจะมีกฎกระทรวง  แต่กฎกระทรวงปี 
๕๓ ให้ส่งแผนภายใน ๓๐ วันแล้วให้ สมศ.อนุมัติแผนจะเห็นว่าขัดแย้งกัน สถานศึกษาควรดําเนินการ
ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด) 
  ๕. เมื่อสถานศึกษาได้รับอนุมัติแผนแล้วให้ดําเนินการตามแผน ซึ่งสมศ.จะประเมินใหม่
ภายใน ๒ ปี ในส่วนที่สถานศึกษาไม่ผ่านในปีพ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน ๑๐ แห่ง ได้รับหนังสือร่างจาก สมศ.
แล้วหรือยัง หากยังให้ท่านเตรียมยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพราะ ๓๐ วันเร็วมาก  
  กรณีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพให้สถานศึกษาดําเนินการดังน้ี 
  ๑.เตรียมการวิเคราะห์ผลการประเมินตามตารางน้ีเพ่ือนําไปสู่แผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะสมศ. 

ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอก/
ข้อเสนอแนะสมศ. 

ผลการประเมนิ
ภายใน(SAR) 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัว
บ่งช้ีของ กศน. 

แนวทางการ
แก้ไข/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จ% 

พิจารณาข้อมูล 
-จากตารางสรุป
ผู้บริหาร 
-จากข้อมูลสรปุ
มาตรฐานและตัว
บ่งช้ีที่ไม่ได้รับการ
รับรอง 

พิจารณาข้อมูล
จากผลจากผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา 

มาตรฐานที่ .... 
ตัวบ่งช้ีที่... 

-โครงการ..... 
-กิจกรรม.... 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ 
ขึ้นไปสามารถ........ 

 
  ๒. เมื่อสํานักงาน กศน.จังหวัด และกศน.อําเภอ ประชุมคิดโครงการรองรับได้แล้วก็
นําไปสู่แผนยกระดับคุณภาพตามที่วิทยากรวันแรกได้บรรยายแผนนี้ให้บูรณาการเข้ากับแผนพัฒนา
คุณภาพ ระยะ ๓ ปี ซึ่งเราต้องพัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี  

 
 



 

 

-๔๐- 

แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะสมศ. 
 

เกณฑ์ที่คาดหวังรายปี เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โครงการ ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑.มี
หลักสูตร
สถานศึกษา
ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน
..... 

๑.๑การ
พัฒนา
หลักสูตร 
และเน้ือหา
สาระการ
เรียนรู้..... 

โครงการ
พัฒนา
หลักสูตร
และ
เน้ือหา
สาระการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ/
จํานวนของ
หลักสูตรที่
ได้รับการ
พัฒนา 

๘๐/๒ ๘๐/๓ ๘๕/๓ ๘๕/๗ 

 
            ๓. สมศ.จะให้รายงานทุก ๖ เดือน ตามตัวอย่าง ซึ่งสํานักงานกศน.จังหวัด จะต้องเป็น
ผู้ให้ข้อมูลช่องที่ ๕ และกศน.อําเภอเป็นผู้ให้ข้อมูล ช่องที่ ๖ 

(ตัวอย่าง) รายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ สมศ. 
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. 

 กศน.จังหวัด 
 
(๑) 

จํานวนส.ศษ.ที่
ไม่ผ่าน 
(๒) 

จํานวนส.ศษ.ที่
ได้รับการ
พัฒนา 
(๓) 

จํานวนส.ศษ.ที่
ไม่ได้รับการ
พัฒนา(๔) 

วิธีดําเนินการ
ของกศน.
จังหวัด 
(๕) 

ผลการ
ดําเนินงานของ 
กศน.อําเภอ(๖) 

จังหวัด.... ......แห่ง .....แห่ง ....แห่ง -ประชุม
วิเคราะห์ผล
การประเมิน
และจัดทํา
แผนพัฒนา 
- จัดอบรมครู
เรื่องการนําผล
การประเมินมา
ใช้พัฒนา
ผู้เรียน 

๑. กศน.อ
......... 
-มีแผนพัฒนา
ตาม
ข้อเสนอแนะ 
สมศ. 
-๒.กศน.อ....... 
-มีแผนจัดทํา
สื่อ 
-มีแผนการ
สอนซ่อมเสรมิ
เป็นต้น 

 
   ผู้ดําเนินการอภิปราย นางศุทธินี  งามเขตต์ ได้เสนอแนะเพ่ิมเติม สืบเน่ืองจากการไป
ประชุมร่วมกับ สมศ.และฟังคําบรรยายของวิทยากร ๒ วัน สมศ. ได้เชิญสถานศึกษาต่างๆท่ีเขาได้คัดเลือก
มาแล้วที่มีระบบประกันคุณภาพภายในค่อนข้างดี จะขอแนะนําโรงเรียนหน่ึงคือ โรงเรียนปรินซ์โรยัล 
จังหวัดเชียงใหม่ ทุกภาคเรียนเขาจะทํา SAR  มีการตรวจสอบคุณภาพทุกภาคเรียนแล้วก็เขียนรายงาน
การประเมินตนเองทุกภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ก็เขียนรายงานการประเมินตนเอง เขียนทั้ง 



 

 

-๔๑- 

๒ ภาคเรียน เมื่อจบทั้ง ๒ ภาคเรียน ก็มาเขียน SAR เมื่อพูดถึงระบบของเขาแล้วคือมีการทําทั้งองค์กร 
ระบบประกันคุณภาพภายในของเขาเข้มแข็ง ทุกอย่างครูจะส่งรายงานกันทางเว็ป แล้วเขาก็เขียน
โปรแกรม โครงการ การจัดโครงการก็ส่งกันทางเว็ป มีโปรแกรมสําเร็จรูป การรายงานผลในโปรแกรมก็
เป็นโปรแกรมสําเร็จรูป เขายินดีที่จะเผยแพร่โปรแกรมน้ี จากตรงน้ันแล้วมาฟังวิทยากร ๒ วัน เกิดแนวคิด
จะขอนําเสนอจะช่วยได้หรือไม่ ในวันแรกวิทยากรบอกว่าให้ท่านทําแผน และทําปฏิทินปฏิบัติงาน ดังน้ี 

(ตัวอย่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

งาน/กิจกรรม 
ตค. พ.ย ธ.ค มค ก.พ มีค-ก.ย 

มฐ/ตชว 

๑ต.ค-
๑๕พ.ย 

    มฐ.๑ 
ตชว.๑.๑-
๑.๒ 

๑.การจัดทําแผนพัฒนาระยะ ๓-๕ ปี 

  ๑๕     
 ๑๕     ๒.อบรมการทาํปุ่ยอินทรีย์ 
  ๓๐    

มฐ.๓ 
ตชว.๓.๑-
๓.๔ 

   ๗-๘   ๓.ค่ายดาราศาสตร์ 
   ๓๐   

มฐ.๒ 
ตชว.๒.๑-
๒.๔ 

   ๑๕-
๑๗ 

  ๔.ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     ๑๐มี.ค 

มฐ.๒ 
ตชว.๒.๑-
๒.๔ 

 
  จากภาพ ท่านคงต้องไปทําแผนว่า เช่นการจัดทําแผนท่านทําในช่วงไหน แล้วท่านต้องส่ง
งานภายในช่วงไหน การจัดทําแผนสอดคล้องกับมาตรฐานไหน คือไปทําปฏิทินอย่างน้ี การอบรม การทํา
ปุ๋ยอินทรีย์แผนจะจัดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ท่านต้องส่งงานตรงน้ี มีอะไรบ้างที่ต้องจัดส่งภายใน ๓๐ 
ธันวาคม ซึ่งเห็นของ ปรินซ์ ขึ้นอยู่ในเว็ปเลย แล้วเช็คได้ว่ากิจกรรมน้ีในแผนทําแล้ว งานจัดส่งแล้วหรือยัง 
ส่งเป็นรูปเล่มแล้วหรือยัง คือส่งทั้งที่ไม่เป็นรูปเล่ม สรุปนําเสนอ และส่งทั้งที่เป็นรูปเล่ม ในรูปเล่มน้ันจะมี
ต้ังแต่หน้าปกจะเขียนบอกไว้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานอะไร วิธีการดําเนินงานจะทําอย่างไร แผนเป็น
อย่างไร วิธีดําเนินการเป็นอย่างไร เช่นจะประสานวิทยากร ก็จะมีหนังสือประสานวิทยากร แนบท้าย ถ้า
หากจะประเมินความรู้ของผู้เรียน ก็จะมีแบบทดสอบแนบท้ายแล้วก็มีตารางสรุปผลการประเมิน ถ้าจะ
ประเมินความพึงพอใจก็จะมีแบบพึงประเมินความพึงพอใจแล้วจะสรุปผลความพึงพอใจ ดังน้ันหลักฐาน
ตรงน้ีต้องเก็บเลย จะไม่ไปเก็บตอนช่วง กรกฎาคม สิงหาคม เพราะคนๆน้ีเขาไม่อยู่กับเราแล้ว ก็เลย
พยายามจะทําอย่างไรช่วยท่านได้บ้างก็มาศึกษา คิดได้ว่าถ้าหากเรามีแผนอย่างเช่นเรื่องการจัดค่ายดารา
ศาสตร์ จัดกิจกรรมวันที่ ๗ – ๘ มกราคม ก็ต้องมีแผนงานเลยว่าท่านจะส่งงานท่ีเป็นรูปเล่มพร้อมหลกัฐาน 
ภาพประกอบ เมื่อไร ต้อง ๓๐ มกราคม ดังน้ันฝ่ายประกันจะต้องตรวจสอบตรงน้ีตลอดเวลา แล้วเช็คด้วย
ว่าอยู่ในมาตรฐานใด ตัวช้ีวัดใด เรื่องของค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถ้าทําจะทํา ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ก็ต้อง
ส่งงาน ๑๐ มีนาคม อันน้ีจะเป็นข้อตกลงท่ีสถานศึกษาต้องตกลงกับผู้ปฏิบัติงาน คือเห็นของสถานศึกษาที่



 

 

-๔๒- 

เป็นตัวอย่างแล้วน่าสนใจ แล้วมาดูว่าอะไรบ้างที่ต้องส่งงาน ในเล่มจากการทําแผน และวิเคราะห์นโยบาย 
คืออะไร คือรายงานการประชุมใช่หรือไม่ ทําแล้วหรือยัง คือต้องมาวิเคราะห์ว่าแต่ละกิจกรรมท่ีจะต้อง
จัดเก็บ ทําจัดส่ง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ใช่หรือไม่  หลักฐานอันน้ีจะอยู่จะแนบอยู่ท้ายเล่ม งานน้ีก็จะเป็น
ระบบ แล้วจะไม่เหน่ือย 

(ตัวอย่าง) หลักฐานและข้อมลูที่จัดเก็บ 
 

งาน กิจกรรม ข้อมูลที่จัดเก็บ วันที่ส่ง 
๑.จัดทําแผนพัฒนา  ๓๐ ธ.ค๕๓ 
-วิเคราะห์นโยบาย มาตรฐาน -รายงานการประชุม  
-ความต้องการพ้ืนที่ -รายงานการสํารวจ 

-ผลการประชุมเวทีชาวบ้าน 
 

-กําหนดปรัชญาวิสัยทัศน์
เป้าหมาย กลยุทธฯลฯ 

-รายงานการวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง 

 

๑.แผน 

-จัดทําโครงการ -แผนพัฒนา  
๒.การจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ 

-สํารวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม/เรียนอาชีพ 
-จัดทํา/จัดหาหลักสูตร 

-รายงานการสํารวจ 
 
-หลักสูตรต่างๆตามความต้องการ 

๓๐ต.ค ๕๓ 

๒.๑ การทําปุ่ย
อินทรีย์วันที่๑๕ 
พ.ย ๕๓ 

-รวมกลุ่มผู้เรียน -รายช่ือ ๓๐ธ.ค ๕๓ 

 -ศึกษาหลักสูตร   
 -ประสานวิทยากร -หนังสือเชิญ 

-คําสั่งมอบหมาย/แต่งต้ัง 
 

 -จัดทําแผนการสอน -แผนการสอน  
 -เตรียมสื่อ อุปกรณ์   
 -ดําเนินการสอน -ภาพถ่าย 

-ผลงานของผู้เรียน 
-การจ่ายเงินวิทยากร 

 

 -ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 
ความพึงพอใจ 
หลักสูตร 

 

 
-ผลงาน 
-รายงานความพึงพอใจ 
-รายงานการประเมินหลักสูตร 

 

 
  จากภาพ หลักฐานและข้อมูลที่จัดเก็บ ในการจัดทําแผนพัฒนา  การจัดทําแผนวิเคราะห์ 
ความต้องการของพ้ืนที่ ดังน้ันข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บก็คือ หากการใช้วิธีสํารวจ เราก็ต้องมีรายงานการ
สํารวจ แบบสํารวจ แล้วตัวอย่างที่เขากรอกข้อมูลมาแนบไปเป็นตัวอย่าง หากต้องการดูทั้งหมดก็คงไปดู
อีกแฟ้มหน่ึง อันน้ีเป็นตัวอย่างอยู่ในเล่ม หรือว่าท่านไม่ใช้วิธีการสํารวจ ท่านใช้วิธีการเวทีชาวบ้าน ก็ต้อง



 

 

-๔๓- 

สรุปผลในการที่ท่านจัดเวทีชาวบ้าน เรื่องของการดูความสอดคล้องของปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กล
ยุทธ์ ตรงน้ีมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องหรือไม่ คือวิเคราะห์ในรูปแบบไหน วิเคราะห์ในรูปแบบการ
ประชุม หรือดูค่า IOC ก็ขึ้นอยู่ว่าสถานศึกษาจะทําอย่างไร แต่ตรงนี้คือข้อมูลที่จัดเก็บ หรืออย่างเร่ืองของ
การพัฒนาอาชีพ ที่เรามีปัญหาคือก่อนเราทําหลักสูตรท่านต้องสํารวจความต้องการตรงน้ี หลักฐานคือ
อะไร งานตรงน้ีต้องจัดส่งเมื่อไร การทําปุ๋ยอินทรีย์ที่บอกว่าเอกสารท่ีต้องจัดเก็บ เช่นถ้าเราต้องรวบรวม
กลุ่มผู้เรียน เราต้องมีรายช่ือ เรื่องของการศึกษาหลักสูตร เราจะต้องมีว่าเราจะสอนอย่างไร ประสาน
วิทยากรต้องมีหนังสือเชิญ หรือเช่นเป็นคนในศูนย์จะต้องมีคําสั่งมอบหมาย คําสั่งแต่งต้ัง มีการจัดทํา
แผนการสอนหรือไม่ การเตรียมสื่ออุปกรณ์ การดําเนินการสอน ก็คือ ภาพถ่ายขณะสอน ถ้าเราสอนต้องมี
ผลงานของผู้เรียน หรือหากจ่ายเงินค่าวิทยากร ต้องนําไปแนบไว้ การประเมินถ้ามีหลักสูตร ระยะเวลา ก็
คือ ต้องประเมินผลการเรียนรู้ คือข้อสอบ หรือผลงานของเขา การประเมินความพึงพอใจ และการ
ประเมินหลักสูตร และที่สําคัญในรอบสามไม่ใช่ต้องการผลผลิตเท่าน้ัน สอนไปแล้วเขาเอาไปใช้หรือเปล่า 
ตามไปถึงผลลัพธ์ตรงนี้ก็ต้องเพ่ิมเข้าไปว่าเอาไปใช้หรือเปล่าตรงน้ีเป็นสิ่งที่นําเสนอไว้พิจารณาว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา คือๆไปดูของเขาแล้วจะนํามาใช้ของเราได้อย่างไร ตรงนี้สิ่งที่กลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรียน ได้ทําไว้ให้แล้วคือจะเป็นเรื่องของให้สถานศึกษาตรวจเช็คตัวเองว่าก่อนที่ท่านจะ
เขียนรายงานประเมินตนเองท่านทําอย่างน้ีหรือไม่ อย่างเช่นมาตรฐานที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ เรื่องของ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ มีเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเปล่า ท่านต้องเช็ค มีก็คือมี ไม่มีก็ต้องเช็คว่าไม่มี ถ้าท่านไม่
มีไปเช็คแล้วว่ามีท่านจะลืม อันน้ีเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาตัวท่านเอง ตรวจสอบตัวท่านเองว่ามีตรงน้ี
หรือเปล่า ปรัชญา วิสัยทัศน์ มีความสอดคล้องหรือเปล่า ถ้าสอดคล้องท่านเช็คว่ามีน้ันหมายความว่าท่าน
ต้องยืนยันได้ว่าดูจากตรงไหนว่ามี ดูจากการประชุมหรือเปล่า ดูจากวิเคราะห์ ค่า IOC หรือเปล่า หรือดู
จากอะไร ซึ่งต้องตรวจสอบท้ัง ๖ มาตรฐาน ท่านสามารถเอาไปดาวน์โหลดใช้ได้ ยังมองว่ายังมีประโยชน์
กับสถานศึกษาในการตรวจสอบตนเองในการทํารายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 
  

     
                           

                                น.ส.ธนสรวง   ชัยชาญทิพยุทธ  ผู้จดสรุปการบรรยาย   
                                                   นางศุทธินี      งามเขตต์         ผู้ตรวจสรุปการบรรยาย   

  
 

 
 
   
 
 
 



 

 

-๔๔- 

สรุปการบรรยายนายสชุาติศรีนวลนัด 
ในการอบรมกลยุทธการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในตามวงจร PDCA 

เรื่อง แนวทางท่ีใช้ในการประเมินคณุภาพภายนอก 
วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ. โรงแรมอู่ทองอินน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 แนวทางที่สมศ. ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกจะไม่แบ่งสถานศึกษาเป็นที่ผ่านหรือไม่ผ่าน
การรับรอง แต่จะจัดแบ่งสถานศึกษาเป็น ๔ ระดับ 
ระดับที่ ๑ กลุ่มต้องยกมาตรฐาน (สถานศึกษาคุณภาพยอดเยี่ยมแล้วต้องทําอย่างไร) 
ระดับที่ ๒ กลุ่มเพ่ือรักษามาตรฐาน (สถานศึกษาต้องรักษาคุณภาพดีไว้) 
ระดับที่ ๓ กลุ่มต้องพัฒนาไปสู่มาตรฐาน (คุณภาพค่อนข้างต้องพัฒนาตนเอง) 
ระดับที่ ๔ กลุ่มปรับปรุง (ต้องปรับปรุงคุณภาพ) 
การปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุง สมศ.ต้องมีข้อเสนอแนะให้สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ มาตรฐานที่ ๒ เป็นมาตรฐานที่มีตัวช้ีวัดจํานวนมากเป็นเกณฑ์อิงพัฒนา ส่วนใหญ่
สถานศึกษาจะได้คะแนนระดับ พอใช้ เช่น ค่า O-NET  สัดส่วนผู้สําเร็จการศึกษา บุคลากรต้องจบ
ปริญญาตรี ครูต้องมีวิทยฐานะต้ังแต่ชํานาญการข้ึนไป เป็นข้อจํากัดของเกณฑ์ที่ไปอิงสถานศึกษาในระบบ 
สัดส่วนครูผู้สอนต่อจํานวนผู้เรียน ๑: ๕๐ ในทางปฏิบัติครูกศน.จะรับผิดชอบผู้เรียน ไม่น้อยกว่า ๑ : ๖๐ 
ข้อน้ีมีทางแก้ไขโดยจ้างครูสอนเสริมเพ่ือให้สัดส่วนครูผู้สอนต่อนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด แต่ที่
เป็นปัญหามากคือสัดส่วนผู้จบ กศน. ในรุ่นเดียวกัน ซึ่งข้อเท็จจริงไม่สามารถนําไปใช้ได้ พวก DROUP 
OUT สมศ.ก็ไม่ลดจํานวนนักศึกษาลง ตามธรรมชาตินักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ศึกษากับเราตลอด ๒ ปี เขา
จําเป็นต้องโยกย้ายไปจังหวัดต่างๆเพ่ือประกอบอาชีพ 
  

ผู้ประเมินภายนอกจะมีวิธีการประเมินสถานศึกษาคล้ายกับวิธีการหมอตรวจคนไข้ คือ 
 

หมอ 
 

ผู้ประเมินภายนอก 

๑. สังเกตจากสภาพร่างกายท่ัวไปของคนไข้ เช่นสี
หน้า นํ้าหนัก ฯ 
 

๑. สังเกตความสัมพันธ์ภายในของสถานศึกษา 
องค์กร ขัดแย้งหรือกลมเกลียว อาคาร สถานที่  
โต๊ะ เก้าอ้ี ฯจะทําให้ประเมินได้ในระดับหน่ึง 
 

๒. แฟ้มประวัติคนไข้ 
 

๒. ตรวจเอกสารที่มีอยู่ เช่นบันทึกการประชุมซึ่ง
สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทํา หรือจัดทําก็สั้นจน
ไม่สามารถมาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ 
การบันทึกควรให้เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน 



 

 

-๔๕- 

หมอ 
 

ผู้ประเมินภายนอก 

๓.ตรวจรายงานจากแล็ป เช่นตรวจเลือดหมอ
สามารถวิเคราะห์โรคได้ 
 

๓ .ดูจากรายงานการประเมินตนเองขาดความ
น่าเช่ือถือ ค่าคะแนนที่ได้รับขาดที่มาที่ไปของข้อมูล 
เช่นความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีร้อยละ ๙๐ แต่
ไม่รู้ว่ามาจากอะไร หรือผู้ประเมินไปสอบถามจาก
นักเรียน หรือครูควรซักซ้อมความเข้าใจว่ากิจกรรม
การเรียนการสอนลักษณะน้ีเป็นการให้ความรู้
เก่ียวกับอะไร จะได้ตอบถูกเช่น ครูทําบันทึกว่า
หลักสูตรนําไปใช้แล้ว ๓๐ ช.ม ผลการประเมิน
ปรากฏว่านักศึกษายังทํางานไม่คล่องควรเพ่ิม
จํานวนการสอนอีก ๕ ช .ม  เป็นการประเมิน
หลักสูตรโดยครูผู้สอน พอสิ้นเทอมรวบรวมได้หลาย
หลักสูตร นําผลการประเมินของครูมาบันทึกเป็น
วาระการประ ชุม เสนอไปยั งคณะกรรมการ
สถานศึกษาก็เป็นหลักฐานอ้างอิงการประเมิน
หลักสูตรได้ หรือนักเรียนมีความประสงค์จะเรียน
วิชาอ่ืนเพ่ิมเติม หมายความว่านักเรียนมีความพึง
พอใจในการสอนของครูก็เป็นการประเมินโดยเด็ก
นักเรียนทําแบบง่ายๆแต่มีหลักฐานเพราะเรามี
กําลังคนไม่มาก ไม่จํา เ ป็นต้องทําโดยทีมงาน
วิชาการ มีเคร่ืองมือมากมายเหมือนกับร.ร.ในระบบ   

๔.สัมภาษณ์คนไข้มีอาการอย่างไร ๔.ให้ค่าคะแนนแต่ละตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ที่สมศ .
กําหนดบางครั้งสถานศึกษาทํามากแต่ไม่ได้อยู่ในตัว
บ่ ง ช้ี ที่  สมศ . กํ าหนด ก็ ไ ม่ ไ ด้ ค ะแนน  ดั ง น้ั น 
สถานศึกษาต้องรู้เขารู้เราว่าเขาจะพิจารณาอะไร 
เรามีตามท่ีเขาต้องการหรือไม่ จําเป็นต้องศึกษา
เกณฑ์ของ สมศ.ด้วย เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จจะ
วินิจฉัยโดยให้คะแนน 

๕.ให้ยารักษา  แนะนําออกกําลังกาย ๕.ให้ข้อเสนอแนะ 

  ความพร้อมของสถานศึกษาทีจ่ะประเมินคุณภาพภายนอก พิจารณาจาก 
   ๑. ทีมงานของสถานศึกษามีความตระหนักในการประกันคุณภาพและมีเจตคติ
ตลอดจนความคิดที่ถูกต้องเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายนอกไม่ว่าผลการประเมินภายนอกจะผ่าน
หรือไม่ผ่านการรับรองก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
  ๒. มีความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอก  SAR มีตัวช้ีวัดทุกตัวที่สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
  ๓. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นเอกลักษณ์และเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาทั้งสถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนโดยการสนับสนุนของต้นสังกัดเพ่ือพัฒนาระบบประกัน



 

 

-๔๖- 

คุณภาพภายในของสถานศึกษาอีกทั้งสถานศึกษาได้ดําเนินการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในมา
พอสมควรแล้ว การมีระบบพิจารณาจากสถานศึกษาได้กําหนดการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารงานมีระบบฐานข้อมูลเพียงพอ เอกสารครบถ้วน เป็นต้น 
  มีกลไกพิจารณาจาก มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
มาตรฐานต้นสังกัด มีคณะทํางานรับผิดชอบงานประกัน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีและมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองต่อเน่ืองมาพอสมควร 
  ๔. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในรูปของรายงานประจําปีเพ่ือใช้ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
  ๕. ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอีกทั้งจัดส่งให้ต้นสังกัดและ
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบ 
  สถานศึกษาสามารถเพ่ิมมาตรฐานตนเองได้แต่ไม่ควรน้อยกว่าที่สํานักงาน กศน.กําหนด 
ในการอบรมครั้งน้ีด้วยระยะเวลาจํากัดไม่สามารถยกตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกมาตรฐานได้จึงยกตัวอย่าง
การพิจารณาของผู้ประเมินภายนอก เฉพาะมาตรฐานที่ ๒ ด้านคุณภาพหลักสูตร คุณภาพครูและคุณภาพ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นปัญหาของ กศน. 
  การเข้ารับประเมินคุณภาพภายนอกผู้รับประเมินต้องเข้าใจว่าผู้ประเมินจะประเมินอะไร
เพ่ือเตรียมรับการประเมินได้ถูกต้อง ผู้ประเมินต้องทํารายงานตามที่ สมศ.ให้ประเมิน ถ้าสถานศึกษาทํา
มากแต่ไม่ตรงกับสมศ.ก็ไม่มีผล  ดังน้ัน ให้สถานศึกษาเตรียมเอกสารให้สอดคล้องกับสิ่งที่ สมศ.ประเมิน 

 ในมาตรฐานที่ ๒  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ สมศ.กําหนดตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร หมายถึง การที่ กศน.อําเภอ/เขต จัดหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน โดยที่หลักสูตรสถานศึกษาน้ันมีการบูรณาการสภาพปัญหา ความต้องการและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไว้ มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีการบริหารหลักสูตร การ
ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรและหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับการศึกษาได้ตามมาตรฐาน
หลักสูตร มีการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  จากสภาพความเป็นจริง หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษา กศน. ส่วนใหญ่ไม่ได้ยกร่าง
ปรับปรุงหลักสูตร มักใช้หลักสูตรของสํานักฯ ถึงแม้ตามทฤษฎีต้องเป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาต้องบูรณา
การเป็นของตนเองแต่ทางปฏิบัติสถานศึกษามีคนจํากัด สํานักงาน กศน.จังหวัดต้องช่วย กศน.อําเภอ จัด
ประชุมถ้าแต่ละอําเภอทําหลักสูตรจะงานหนัก ดังน้ัน ให้ กศน.อําเภอใช้หลักฐานการไปราชการเก่ียวกับ
การไปประชุมหลักสูตร เป็นการพัฒนาหลักสูตร ซักซ้อมให้ครูเข้าใจว่าขบวนการน้ีเป็นการพัฒนาหลักสูตร 
เมื่อผู้ประเมินภายนอกถามจะตอบได้ว่าสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร 
  ๒.๒ คุณภาพของครูพิจารณาจาก 
        - ครูที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑ : ๕๐  
         กรณีน้ี สมมุติมีครู ๕ คนให้สถานศึกษานับรวม ครูอาสาฯ ครู ศรช. และครูสอน
เสริมด้วย เพ่ือให้สัดส่วนครูที่ต้องรับผิดชอบนักเรียน ไม่เกิน ๑ : ๕๐  ไม่ใช่ ๑ : ๖๐  เป็นต้น 

-                  - ครูไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณและ
จิตวิญญาณความเป็นครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและเพ่ือนร่วมงาน มีความมุ่งมั่นและ
อุทิศตนในการสอน/พัฒนาผู้เรียน มีแผนการสอนครบถ้วน สอนตรงตามวุฒิหรือผ่านการอบรมในรายวิชา
ที่สอนและได้รับการพัฒนารายวิชาที่สอนหรือวิชาครูไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี 
       จริยธรรมเป็นจิตพิสัยที่ผู้ประเมินภายนอกใช้ดุลยพินิจ ดังน้ันสถานศึกษาควรมี
หลักฐานที่เป็นรูปธรรม เช่นโครงการส่งครูไปปฏิบัติธรรม มีการบันทึกไปตรวจเย่ียมชุมชน ผู้เรียน 



 

 

-๔๗- 

ผู้ปกครอง การอุทิศตน ผู้ประเมินใช้วิธีสัมภาษณ์จากนักเรียน หรือคนที่ใกล้เคียงว่าครูมาบ่อยไหม เป็น
ข้อมูลทางอ้อม 

- ครูทุกคนจบปริญญาตรีทางด้านการศึกษาขึ้นไป หรือได้รับการพัฒนาให้มีวุฒิทาง
การศึกษา 

         สถานศึกษาก็ส่งเสริมให้ครูไปเรียนศึกษาเพ่ิมเติมให้จบปริญญาตรีทางการศึกษา 
        - ครู (ที่เป็นข้าราชการ) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีวิทยฐานะต้ังแต่ครูชํานาญการขึ้น
ไป 
         ส่วน.ใหญ่ครู กศน.เป็นอัตราจ้างและพนักงานราชการ เป็นเกณฑ์ที่ สมศ.อิงใน
ระบบมากไปควรขอแก้ไขให้ใกล้เคียงกับบริบทของเรา 
  ๒ .๓ ผู้ เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูหมายถึง การ
เปรียบเทียบจํานวนผู้เรียนที่พึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับดีขึ้นไปกับจํานวนผู้เรียนทั้งหมดและ
นําเสนอในรูปร้อยละ 
       ส่วนใหญ่สถานศึกษาใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นข้อมูลได้แต่ไม่ชัดเจน การสอนทุก
ครั้งให้รวบรวมความคิดเห็นของนักเรียนทุกครั้งจากการพบกลุ่ม การสัมภาษณ์ของครูก็จะมีข้อมูลที่มาที่
ไปได้ 
  ๒.๔ คุณภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งในรอบสามน้ี สมศ.
ยังให้ความสําคัญตัวช้ีวัดน้ีอยู่พิจาณาได้จากมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัว
ผู้เรียน และการจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด 
       คุณภาพของครูในด้านจัดการเรียนการสอนที่ เ น้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ ๘ ข้อ 
ประกอบด้วย 
       ๑) การกําหนดเป้าหมายที่ ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ๒) การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าท้ายความสามาของผู้เรียน                               
       ๓) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
       ๔) การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้   
       ๕) การจัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมนําภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
       ๖) การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้ง การวางเง่ือนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้า
ของตนเองและนํามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  
       ๗) การวิเคราะห์ผลการประเมินและนํามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
       ๘) การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าโดยอิสระ  มีข้อมูลให้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วย
ตนเอง ฯ  ใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมมีความสนใจการเรียนการสอน หรือไม่  ต้ังปัญหาให้นักเรียนตอบเพ่ือฝึก
ทักษะความคิด พิจารณาจากงานที่ผู้สอนมอบหมาย ถ่ายภาพกิจกรรมการเรียนการสอนจดบันทึกการ
ประเมินหลังการสอนเพ่ือเป็นหลักฐาน   



 

 

-๔๘- 

  ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ.จะประเมินผลผลิตการศึกษา ส่วน
สถานศึกษาจะประเมินคุณภาพภายใน ด้านขบวนการผลผลิตทางการศึกษาตรวจสอบจาก 
  ๑. ผลผลิตในรูปปริมาณ มีจํานวนนักเรียนก่ีห้อง มีการเรียนระดับใดบ้าง 
  ๒. ผลลัพธ์ จะเน้นขาดทุน กําไร ค่าใช้จ่ายนักศึกษารายหัวต่อคน คุ้มทุนหรือไม่ 
  ๓. ผลกระทบเป็นผลดี ผลเสียต่อสังคมอย่างไร สมศ.จะออกมาเป็นเกณฑ์ในรายละเอียด
ต่อไป ขอให้สถานศึกษาไปอ่านรายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.ให้ทําอะไรบ้างขัดต่อข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหารหรือไม่ สํานักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.อําเภอ จะต้องปรึกษาหารือกัน และดําเนินการ 
ดังน้ี 

๑. ถ้าไม่เข้าใจให้ซักซ้อมทําความเข้าใจ กับสมศ.และให้สมศ.ตอบมาถ้าได้รับคําตอบช้า 
จะได้นํามาอ้างอิงที่ต้องเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ สมศ.เกินกว่า  ๓๐ วัน 
  ๒. ถ้าเข้าใจว่าทําอะไรบ้าง เช่นพัฒนาครูให้มีความสามารถเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจะ
ปฏิบัติอย่างไร โครงการมีแล้วหรือยัง ถ้ามีก็นําไปเสริมในรูปกิจกรรมอย่าไปสร้างโครงการมาก เมื่อ
ดําเนินการแล้วให้ประเมินผลในส่วนที่เป็นโครงการ กิจกรรมของแผนพัฒนาคุณภาพ (ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ สมศ.) ให้แยกไว้ ส่วนในทางปฏิบัติสามารถทําควบคู่ไปกับกิจกรรมอ่ืนได้ เมื่อประชุม
ปรึกษาได้โครงการรองรับยกระดับคุณภาพแล้ว ให้เสนอไป ๒ ทาง คือ ๑.ส่งไป สมศ.  ๒.ส่งให้สํานักงาน 
กศน.จังหวัด 
 
 
  
  
  
  
 
 
                                                      น.ส.ธนสรวง   ชัยชาญทิพยุทธ  ผู้จดสรปุการบรรยาย   
                                                      นางศุทธินี      งามเขตต์         ผู้ตรวจสรุปการบรรยาย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๔๙- 

สรุปการบรรยายพิเศษ รศ. ดร. สมสรร  วงษ์อยู่น้อย 
เรื่องการประเมินโครงการ 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

---------------------------------- 
  มิติของการประเมินเป็นมากกว่าการตัดสินผลเป็นได้/ตก แต่ต้องเป็นการประเมินเพ่ือการพัฒนา
โครงการที่ทําอยู่ให้มีคุณภาพ โดยการนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจดําเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
      โครงการ หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กัน   แต่ละกิจกรรมมีเป้าหมายเดียวกัน    
มีกําหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด  

การประเมินโครงการ มีส่วนประกอบที่สําคัญคือ 
๑.  ช่ือโครงการ 
๒.  หลักการและเหตุผลของโครงการ 
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

          ๔.  เป้าหมาย   
-  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๕.  วิธีดําเนินการ 
๖.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๗.  งบประมาณและทรัพยากรท่ีต้องการ  
๘.  ระยะเวลาดําเนินการ 
๙.  วิธีการประเมินโครงการ  

หลักการและเหตุผลของโครงการจะต้องเขียนให้ชัดเจนว่าทําไมถึงจะต้องทําโครงการนี้  
วัตถุประสงค์ของโครงการต้องเขียนให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ส่วนเป้าหมายถือว่าเป็นธงของ
การดําเนินงานในแต่ละโครงการ เมื่อทําโครงการแล้ว จะต้องรู้ให้ได้ว่าจะบรรลุตัวช้ีวัดข้อไหน ดังน้ัน จึง
ต้องตรวจสอบด้วยว่า โครงการน้ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่เท่าไหร่ เพ่ือที่จะเช่ือมโยงถึงมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพต่อไป 

หัวข้อสําคัญที่เป็นหลักของการประเมินโครงการ คือ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ
ที่จะนําไปสู่การประเมิน  การประเมินโครงการเป็นกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
โครงการ แล้วนําข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพ่ือการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ว่าโครงการน้ีควรทํา
ต่อไปหรือไม่ หรือยกเลิกโครงการน้ันๆ  ถ้าทําต่อ จะทําอย่างไร  ปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีคุณภาพมาก
ย่ิงขึ้น  
 การประเมินโครงการจะต้องอ้างอิงถึงวิธีการวิจัยที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีกระบวนการรวบรวม
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการน้ันๆ เพ่ือนําข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ และนําไปสู่การตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล ที่จะดําเนินโครงการต่อไป หรือปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการน้ัน 
 
 
 
 



 

 

-๕๐- 

  ลักษณะสําคัญของการประเมินโครงการ 
๑.  มุ่งแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจง เป็นเรื่องๆ ไป 
๒.  เน้นเสนอทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจ ผู้ประเมินต้องเสนอทางเลือกให้ผู้บริหารตัดสินใจว่า ถ้า

เลือกทางเลือกน้ีแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง แล้วถ้าเลือกอีกทางเลือกหน่ึงจะเกิดผลอย่างไร 
๓.  มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผลประเมิน ผู้ประเมินต้องหาคําตอบให้แก่ผู้ใช้ผลการ

ประเมินให้ได้ว่าจะต้องทําอย่างไร 
๔.  ผลการประเมินมีความเฉพาะเจาะจงสูง มีความเป็นสากลน้อย เพราะการประเมินโครงการใด

โครงการหน่ึง ผลการประเมินของโครงการน้ัน จะใช้ได้เฉพาะโครงการที่ประเมินเท่าน้ัน  จะนําผลไป
อ้างอิงในโครงการอ่ืนไม่ได้ เช่น ผลการประเมินของโรงเรียนจุฬาภรณ์จังหวัดตรัง จะนําผลไปใช้กับ
โรงเรียนจุฬาภรณ์จังหวัดปทุมธานีไม่ได้ เพราะบริบทแตกต่างกัน เป็นต้น  

๕.  เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับคุณค่า (Value) เช่น ดี / ไม่ดี สําเร็จ / ไม่สําเร็จ ทําไมสําเร็จ จะทําให้
ดีขึ้นอย่างไร 

๖.  มีกําหนดเวลาแน่นอน การดําเนินโครงการใดโครงการหนึ่งจะต้องกําหนดระยะเวลาเริ่มต้น 
และสิ้นสุดของโครงการอย่างชัดเจน 

๗.  ต้องการความเช่ือมั่นในผลการประเมิน  ในการประเมินจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริง เช่น สมศ.  เมื่อประเมินเสร็จ จะให้รายงานผลด้วยวาจา ว่าเราพบอะไร สถานศึกษามีสิทธ์ิที่
จะโต้แย้งได้ว่าตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ 
 
กระบวนการประเมินโครงการ 

๑.  กําหนดหลักการ เหตุผล และความสําคัญของการประเมิน 
๒.  กําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
๓.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน 
๔.  กําหนดกรอบการประเมิน ได้แก่ ประเด็นการประเมิน ตัวบ่งช้ี แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ใน

การประเมิน   เกณฑ์การประเมิน 
๕.  ออกแบบการประเมิน 
๖.  เก็บรวบรวมข้อมูล 
๗.  วิเคราะห์ข้อมูล 
๘.  เขียนรายงานการประเมินโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๕๑- 

การประเมินและการวิจัยมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการประเมินกับการวิจัย 

ความเหมือน  

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

การวิจัย การประเมิน 

๑. วิธีการ 
๒. กระบวนการ 

•  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
•  ใช้วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ 

• วิธีการทางวิทยาศาสตร์ + Value 
Judgment  ของผู้ประเมิน มี
ความเป็นอัตนัยมากกว่าวิธีวิจัย   
• ใช้วิธีการศึกษาอย่างรอบคอบ  
โดยอาศัยข้อมูลที่เช่ือถือได้ เช่น
การศึกษาข้อมลูจากเอกสาร 
หัวข้อของการประเมินต้องมี
เหตุผลที่เช่ือถือได้ ไม่ใช่ข้อมลูเชิง
ประจักษ์ก็ได้ 

 

ความแตกต่าง 
 

ประเด็น 
เปรียบเทียบ การวิจัย การประเมิน 

๑. สิ่งที่ศึกษา 
๒. แหล่งที่มา 

  ความจริง (Truth) องค์ความรู้ 
•  ความอยากรู้อยากเห็นของ

ผู้วิจัย  

  คุณค่าและการใช้ประโยชน์ทาง
สังคม การประเมินต้องการรู้ว่า
โครงการน้ีมีคุณค่าอะไร ทําแล้ว 
เกิดประโยชน์อย่างไร 
•  ความต้องการสารสนเทศของผู้

ตัดสินใจ 

๓. จุดมุ่งหมาย 
 

• มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผล เช่น เป็น
มาแล้ว มสีาเหตุจากอะไร 

•   ต้องการผลเป็นกฎหรือ
ทฤษฎี 

 

•  มุ่งเน้นการตัดสินใจและการ
นําไปปฏิบัติ 

•  มุ่งศึกษาคณุค่าของสิ่งที่กําลัง
ศึกษา 

•  ต้องการทางเลือกต่างๆและการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
 

 ความเที่ยงตรงภายในและความ
เที่ยงตรงภายนอก 

  ความน่าเช่ือถือความจริงส่วนบุคคล 



 

 

-๕๒- 

๕. ข้อค้นพบ   องค์ความรู้ที่เป็นสากล 
  ไม่ขึ้นอยู่กับบริบท 
  สามารถสรุปอ้างอิงได้ 

  ผลการประเมินจะเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทต่างๆ 

  การตัดสินใจเฉพาะเรื่อง 

 
 วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ 

   ๑. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจะนําโครงการไปปฏิบัติ 
   ๒. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโครงการ เพ่ือนําโครงการไปปฏิบัติ เช่น การ

ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
   ๓. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเก่ียวกับการขยายโครงการ ปรับปรุงโครงการ หรือล้มเลิกโครงการ 

เมื่อนําโครงการไปปฏิบัติแล้ว 
 
   ประเภทการประเมินโครงการ 

 ๑. การประเมินโครงการก่อนการดําเนินงาน (Pre-evaluation)  
 ๒. การประเมินระหว่างการดําเนินงาน(Implementation Evaluation)  
 ๓. การประเมินหลังการดําเนินงาน   (Post-evaluation)  
 
 รูปแบบการประเมินโครงการ 
 (๑)  รูปแบบท่ียึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก   (Goal-based Model)  
 เป็นรูปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะประเมินเป็นหลัก ไทเลอร์ (Tyler)   
จึงเน้นความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ซึ่งจะทําให้การเปรียบเทียบผลผลิตกับเกณฑ์ทําได้สะดวกและเป็น
ปรนัย   แต่ถ้าวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน    หรือเกณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ก็จะทําให้มีปัญหาในการ
ประเมิน  
 (๒) รูปแบบท่ียึดการตอบสนอง (Responsive Model) 
 เป็นรูปแบบที่เน้นการบรรยายโครงการท่ีจะประเมินอย่างละเอียด ครอบคลุมเพียงพอที่จะ
ตอบสนอง  ความต้องการของผู้เก่ียวข้องได้ การตัดสินต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญ  สเตก 
(Stake)   เสนอว่า องค์ประกอบสําคัญของรูปแบบการประเมินน้ีมี ๒ ประการ คือ  

๒.๑ การบรรยาย (Description)  แบ่งเป็น ๒ ส่วน  
๒.๑.๑ ความคาดหวัง (Intents) เป็นส่วนที่ผู้ประเมินต้องหาข้อมูลที่คาดหวังของ

โครงการที่จะประเมินในด้านต่อไปน้ี  
  ๑) สิ่งนํา (Antecedents) ได้แก่ สภาพของส่ิงที่คาดว่ามีอยู่ก่อนดําเนินโครงการ

โดยเช่ือว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่จะดําเนินการ โดยดูที่หลักการและเหตุผลของโครงการ 
หรือตัวบทกฎหมาย ก็คือ เจตนารมณ์ 

  ๒) การปฏิบัติ (Transactions) เป็นกระบวนการที่คาดว่าจะดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามวัตถุประสงค์  



 

 

-๕๓- 

  ๓) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นผลที่คาดว่าจะได้จากการดําเนินโครงการ เมื่อ
ดําเนินการเสร็จสิ้น ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในบางโครงการ ถ้าไม่มี ให้ดูที่จุดหมายของโครงการ 

๒.๑.๒ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Observations) เป็นส่วนที่ผู้ประเมินต้องหาข้อมูลที่
เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินโครงการ ในด้านต่อไปน้ี  

๑) สิ่งนํา (Antecedents) ได้แก่ สภาพของสิ่งที่มีอยู่จริงก่อนดําเนินโครงการ   
๒) การปฏิบัติ (Transactions) เป็นกระบวนการที่ดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ตาม

วัตถุประสงค์  
๓)  ผลลัพธ์ (Outcomes)    เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินโครงการ เมื่อ

ดําเนินการเสร็จสิ้น  
๒.๒ การตัดสินคุณค่า (Judgment) แบ่งเป็น ๒ ส่วน  

๒.๒.๑ มาตรฐาน หรือ เกณฑ์ (Standards) เป็นสิ่งที่กําหนดขึ้นไว้เป็นเกณฑ์สําหรับ
เปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริง ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด จําแนกเป็นด้านต่างๆ ต่อไปน้ี  

๑) สิ่งนํา (Antecedents) ได้แก่ มาตรฐานของสภาพของสิ่งที่มีอยู่จริงควรจะมีก่อน
ดําเนินโครงการ   

๒) การปฏิบัติ (Transactions) เป็นมาตรฐานของกระบวนการท่ีควรจะต้องดําเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์  

๓) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นมาตรฐานของผลที่ควรจะเกิดขึ้นจริงจากการดําเนิน
โครงการ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น  

๒.๒.๒ การตัดสินใจ (Judgments)  เป็นการตัดสินคุณค่าโดยการเปรียบเทียบสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่กําหนด จําแนกเป็นด้านต่างๆ  ต่อไปน้ี  

๑)  สิ่งนํา (Antecedents) ได้แก่ ผลการตัดสินใจเกี่ยวกับ  สภาพของสิ่ งที่มีอ ยู่จริง
ควรจะมีก่อนดําเนินโครงการ   

๒)  การปฏิบัติ (Transactions) เป็นผลการตัดสินใจเก่ียวกับกระบวนการที่ดําเนินการ
กิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์  

๓)  ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการตัดสินใจเก่ียวกับผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนิน
โครงการเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น  

เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคุณค่า  มีวิธีการกําหนดเกณฑ์จากข้อมูลพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้ว กับการ
กําหนดเกณฑ์ที่สามารถยืนยันได้ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงระหว่างสองส่วน 
คือ การบรรยาย และการตัดสินคุณค่าดังแผนภูมิต่อไปน้ี 
 
 



 

 

-๕๔- 

การบรรยาย  การตัดสนิคณุค่า 
   

ความคาดหวัง สิ่งทีส่ังเกตได ้  เกณฑ์ ผลการตัดสนิใจ 
- เมื่อเข้าสอนนักเรียนมาครบ
ทุกคน 

- สอนได้เต็มเวลา 

- นักเรียนจํานวน ๕ คน       
มาสาย 

- เริ่มสอนช้ากว่ากําหนด 

 
สิ่งนํา 

ความสอดคล้อง 

- นักเรียนมาสายไม่เกิน ๒ คน - (นักเรียนมาสายมากกว่า
เกณฑ์ ดังนั้นจึงตัดสินใจว่า)
รอนักเรียนที่มาสาย เริ่มสอน
ช้า ๑๐ นาที  

 
 

ความสัมพันธ์เชิงเหต-ุผล 
 

 
ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ 

  
ความสัมพันธ์เชิงเหต-ุผล 

 
ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ 

- นักเรียนเรียนได้ทัน 
- สอนได้ครบทกุหัวข้อ 

- นักเรียนไม่ค่อยร่วมกิจกรรม
ในหัวข้อหลังๆ 

- หัวข้อสุดท้ายสอนไม่ทัน 

 
การปฏิบัติ 

ความสอดคล้อง 

- นักเรียนทุกคนสนใจเรียน    
ทุกหัวข้อ 

- สอนได้ครบทกุหัวข้อ 

- หัวข้อสุดท้ายยกไปสอน       
ครั้งหน้า 

(เนื่องจากไม่สอดคล้อง 
 

ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล 
 

 
ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ 

  
ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล 

 
ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ 

- นักเรียนตอบข้อสอบได้ทั้ง       
๓ ข้อ 

- นักเรียนตอบข้อสอบข้อสอบ
ท้ายไม่ได้เป็นส่วนใหญ ่

 
ผลผลิต 

ความสอดคล้อง 

- นักเรียนตอบข้อสอบถูกทั้ง     
๓ ข้อ 

- วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุง
การสอน 



 

 

-๕๕- 

  (๓)  รูปแบบการประเมินแบบ  CIPP 
        สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ โดย
ใช้วิธีเชิงระบบ (System Analysis) และแบ่งการประเมินออกเป็น ๔ ส่วน ตามระยะของการดําเนิน
โครงการ ดังน้ี  

การประเมินก่อนเริ่มดําเนินงาน  แบ่งเป็น  ๒  ส่วน  ได้แก่  
๑)  การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์

ความสอดคล้องของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก่อนการ
ดําเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดโครงการ กับเกณฑ์   

๒)  การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อม 
ความพอเพียง ความเหมาะสมด้านทรัพยากรท่ีจะใช้ในการดําเนินโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่กําหนดไว้  

การประเมินระหว่างการดําเนินงาน  ได้แก่  
๓)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการตรวจสอบกระบวนการ

ดําเนินงานโครงการ อันเป็นการศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ของการ
ดําเนินงานโครงการ สาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามแผนได้  

ขั้นตอนน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนําผลไปอภิปรายว่าเหตุใดโครงการน้ีจึง
ดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุวัตถุประสงค์ 

การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ   
๔)  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่าผลการ

ดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลกระทบของโครงการเป็นอย่างไร  
 การใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP อย่างถูกต้องและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ต้องประเมินต้ังแต่ก่อนเร่ิมโครงการ   ขณะดําเนินโครงการ และหลังจากสิ้นสุดการดําเนินโครงการ
แล้ว 
 (๔)  รูปแบบการประเมินประสิทธิผลการอบรม เป็นแนวคิดการประเมินของ เคิร์กแพทริค 
(Kirkpatrick) ที่ได้พัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลของโครงการอบรม โดยแบ่งการประเมิน
เป็น ๔ ด้าน ได้แก่  

๔.๑  การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
     เป็นการตรวจสอบปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการอบรม ว่าความรู้สึก
อย่างไรเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ของโครงการ เช่น หลักสูตร เน้ือหาสาระ ตรงกับความต้องการ
หรือไม่ ความคิดเห็นเก่ียวกับเอกสาร สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลาของการอบรมว่ามีความ
เหมาะสมเพียงใด  วิทยากรมีความเหมาะสมเพียงใด ได้รับความรู้และทักษะในระดับใด มีความ
คาดหวังอย่างไรต่อการนําความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
                ๔.๒  การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
    เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากการเข้ารับการ
อบรม เช่น การเพ่ิมขึ้นของความรู้ ความคิด    เจตคติและทักษะ เป็นต้น 

๔.๓  การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 
    เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อกลับไปปฏิบัติงานตามปกติ 
เช่น มีการนําความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด 



 

 

-๕๖- 

๔.๔  การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์การ  (Result Evaluation)  
    เป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดแก่องค์การอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ       
ผู้เข้ารับการอบรม เช่น การเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการทํางานในองค์การ  การลดลงของปัจจัยเสี่ยง         
การลดลงของต้นทุน การเพ่ิมขึ้นของกําไร หรือประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมงาน หรือผู้เก่ียวข้อง   
 
ประเด็นการประเมิน 
 ส่วนประกอบสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จของโครงการ มีความหมายเทียบเคียงได้กับ
องค์ประกอบ (Factor) ตัวแปร (Variable) และมิติ (Dimension) 
 
แหล่งที่มาของประเด็นการประเมิน ได้จาก 

๑. รูปแบบการประเมิน  เช่น รูปแบบการประเมินแบบ CIPP   กําหนดประเด็นการประเมิน
เป็น บริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต  

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
๓. ความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินหรือผู้เก่ียวข้อง  
๔. ประสบการณ์ของผู้ประเมิน  
๕. การพิจารณาร่วมกันของผู้เก่ียวข้อง  
โดยทั่วไป ประเด็นการประเมินมาจากรูปแบบการประเมิน วัตถุประสงค์โครงการ และความ

ต้องการของผู้ใช้ผลการการประเมิน ประเด็นการประเมินเป็นคํากว้างๆ เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียน  จึงต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจน จําเพาะเจาะจงย่ิงขึ้น แล้วนํามากําหนดเป็นตัวบ่งช้ี หรือ
ตัวช้ีวัด หรือดัชนีช้ีวัด อาจจะเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพก็ได้ 

ตัวบ่งชี้ (Indicator)  เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณลักษณะในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพของสิ่งที่
จะประเมิน  การประเมินครั้งหน่ึง ๆ ต้องใช้ตัวบ่งช้ี หลายตัว รวมกันเป็นผลรวมของโครงการ ซึ่ง
ลักษณะของตัวบ่งช้ีที่ดี ควรมีลักษณะดังน้ี 

๑.  มีความเที่ยงตรง (Validity)  ต้องมีความตรงประเด็น (Relevant) มีความเป็นตัวแทนที่
ดี (Representative)   ของประเด็นการประเมินน้ัน อาจมีหลายตัวก็ได้ เช่น รู้เข้าใจการประเมิน มี
ความรู้ การวัดความรู้ สามารถวัดได้จากผลการทดสอบ เป็นต้น 

๒.  มีความเช่ือมั่น (Reliability)  ต้องวัดได้คงที่ ใกล้เคียงกันทุกคร้ัง มีความคลาดเคลื่อนตํ่า  
๓.  มีความเป็นกลาง (Neutrality) ต้องไม่ลําเอียง หรือ ช้ีนําไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง  
๔.  มีความไว (Sensitivity) ต้องแสดงให้เห็นถึงความละเอียดของผลการวัด เช่น วัดได้หลายระดับ  
๕.  ใช้ง่าย (Practicality)  ต้องสามารถนําไปใช้ได้จริง ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างสะดวก และ

แปลความหมายได้ง่าย  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๕๗- 

 
ตัวอย่างการกําหนดตัวบ่งชี้ของประเด็นการประเมินความสําเร็จในชีวิตของข้าราชการ 
 

ประเด็นการประเมิน ตัวบ่งชี ้

๑. ด้านสุขภาพ  ๑.๑ สุขภาพกาย ได้แก่  นํ้าหนัก ความสูง บุคลิกภาพ ภาวะการเจ็บป่วย  
๑.๒ สุขภาพจติ ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์  

๒. ด้านการศึกษา  ๒.๑ วุฒิการศึกษา  
๒.๒ เกรดเฉลีย่  
๒.๓ ลักษณะงานท่ีทํา  

๓. สถานภาพครอบครัว  ๓.๑ ภาระหน้ีสิน  
๓.๒ ความสัมพันธ์ในครอบครัว  
๓.๓ จํานวนเงินออม  
๓.๔ สิ่งอํานวยความสะดวกในครัวเรือน  

๔. ความก้าวหน้าในอาชีพ  ๔.๑ ความเร็วในการเลื่อนตําแหน่ง  
๔.๒ อัตราเงินเดือนที่ได้รับ  

 
ตัวอย่างการกําหนดตัวบง่ชีข้องประเด็นการประเมินความพร้อมของโครงการ 

ประเด็นการประเมิน ตัวบ่งชี ้
๑. ด้านบริบท  ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม      

ความสอดคล้องระหว่างความต้องการของสังคมกับวัตถุประสงค์            
ของโครงการ  
 อน่ึง การประเมินบริบท ความต้องการของสังคมก่อนเริ่มโครงการ ซึ่ง
จริงแล้วในการประเมินโครงการจะไม่สามารถประเมินบริบทได้ ดังน้ันอาจ
ประเมินความต้องการทางสังคมปัจจุบัน ความต้องการของสังคมปัจจุบันว่า
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 

๒. ด้านปัจจัยนําเข้า  จํานวนและคุณภาพของบุคลากร  จํานวนงบประมาณ  
จํานวนและคุณภาพของเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์  

๓. ด้านกระบวนการ  การดําเนินการตามข้ันตอน  
การดําเนินกิจกรรมไปตามเวลาที่กําหนด  



 

 

-๕๘- 

๔. ด้านผลผลติ  ระดับความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อโครงการ  
ระดับการนําความรู้ไปปฏิบัติงานในหน้าที่  
จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

 
 

 
 กรอบแนวคิดในการประเมนิ เป็นหัวใจสําคัญของการประเมิน   ประกอบด้วย 

ประเด็นการประเมิน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ แหล่งข้อมูล เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
 

ตัวอย่างการกําหนดกรอบแนวคิดในการประเมิน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ หมายเหตุ 

ปฏิกิริยา  ความพืงพอใจต่อ      
โครงการ  การ
ประชาสัมพันธ์     
การต้อนรับ  

คะแนนเฉล่ีย
ต้ังแต่ ๓.๕๐        
ขึ้นไป  จาก      
มาตรวัด ๕ ระดับ 

ผู้เข้ารับการ
อบรม  

- แบบสอบถาม   

การเรียนรู้  ความรู้ด้านทฤษฎี  
ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติ  

คะแนนเฉล่ีย   
หลังอบรมสูงกว่า  
ก่อนอบรม  
ผู้เข้าอบรม      
ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ 
ปฏิบัติได้จริง  

ผู้เข้ารับการ
อบรม  

- แบบทดสอบ  
 - แบบสังเกต  

 

พฤติกรรม  
(เน้น
พฤติกรรม
ด้านบวก) 

-  การนําความรู้
ทางทฤษฎีไปใช้  

-  การนําความรู้
ด้านการปฏิบัติ
ไปใช้  

-  ต้ังแต่ร้อยละ
๘๐  ขึ้นไป 
ต้ังแต่ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป  

- ผู้เข้ารับการ
อบรม  

- เพ่ือน
ร่วมงาน  
ผู้บังคับ 
บัญชา  

- แบบสอบถาม   



 

 

-๕๙- 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ต่อ
องค์การ  

-  จํานวนช้ินงาน     
ที่ทําได้  

-  จํานวนพนักงาน
ที่ได้รับการสอน
งาน  

-  มากกว่าเดิม  
ร้อยละ๑๐  

-  มากกว่า         
ร้อยละ ๕๐     
ของพนักงาน   
ในแผนก  

- ผู้เข้าอบรม  
- เพ่ือน

ร่วมงาน  
- ผู้บังคับ 

บัญชา  

- แบบสํารวจ  
- แบบสอบถาม  

 

 
ตัวอย่างการกําหนดประเด็นในการประเมินโครงการสง่เสริมการเลี้ยงหมู 
 

ส่วนประกอบของโครงการ ประเด็นในการประเมิน 

๑. บริบทของโครงการ  ๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนแม่บท ให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน  
ตัวอย่าง ความเห็นของผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าโครงการสอดคล้องกับ

แผนแม่บท ค่าเฉล่ีย ๓.๕๐ จาก ๕ scales ถือว่าสอดคล้อง 
ทั้งน้ี ควรใช้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน ๓ - ๕ คน 

๑.๒ ความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบของโครงการ  
๑.๓ ความชัดเจนของส่วนประกอบของโครงการ  
๑.๔ ความถูกต้องสมบูรณ์ของเน้ือหาในโครงการ  

๒. ปัจจัยนําเข้า  
๒.๑ เจ้าหน้าที ่ 
๒.๒ งบประมาณ  
๒.๓ เทคนิควิชาชีพ  
๒.๔ พ้ืนที่ต้ังของโครงการ  
๒.๕ กลุม่เกษตรกรเป้าหมาย  

๒.๑ ความสามารถของเจ้าหน้าที่  
๒.๒ ความเพียงพอของงบประมาณ  
๒.๓ ความเหมาะสมของเทคนิควิธีการ  
๒.๔ ความเหมาะสมของพ้ืนที่ต้ังโครงการ  
๒.๕ ความคิดเห็นของเกษตรกรเป้าหมาย  
      - การให้ความร่วมมือ  
      - ความพึงพอใจ  

๓. การบริหารโครงการ  ๓.๑ การดําเนินงานตามแผน  
๓.๒ การกํากับติดตามงาน  
๓.๓ การประสานงาน  
       - ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
       - กับกลุม่เกษตรกรเป้าหมาย  



 

 

-๖๐- 

ส่วนประกอบของโครงการ ประเด็นในการประเมิน 

๔.  ผลที่ได้รับจากโครงการ  ๔.๑ ผลโดยตรง เท่ากับการบรรลุวัตถุประสงค์ 
๔.๒ ผลทางอ้อม  
๔.๓ ผลกระทบ  
ตัวอย่าง 
การอบรมขายก๋วยเต่ียว     ผู้เข้าอบรมไปทั้งร้าน         ขายจนรวย 
       = ผลโดยตรง ตามวัตถุประสงค์การอบรม 
คนในชุมชนสุขภาพดีขึ้น (เพราะก๋วยเต่ียวมีสารอาหารครบ ๕ หมู)่ = ผล
ทางอ้อม 
คนขายก๋วยเต่ียวรวม ซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก = ผลกระทบ 
 

 
หมายเหตุ เมื่อประเมินโครงการแล้ว สรปุว่า “ดี” ให้ศกึษาย้อนกลับไปว่า ที่ดี เพราะอะไร เพ่ือนํา

ข้อมูลมาบรรยายผลการประเมิน 
 
ตัวอย่างการกําหนดประเด็นในการประเมินโครงการฝึกอบรม 
 

ส่วนประกอบของโครงการ ประเด็นในการประเมิน 

๑. บริบทของโครงการ  ๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนแม่บท  
๑.๒ ความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบของโครงการ  
๑.๓ ความชัดเจนของส่วนประกอบของโครงการ  
๑.๔ ความถูกต้องสมบูรณ์ของเน้ือหาในโครงการ  

๒. หลักสูตรฝกึอบรม  ๒.๑ ความถูกต้องสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระการฝึกอบรม  
๒.๒ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์กับบริบท  
๒.๓ ความเหมาสะสมของวัตถุประสงค์กับเน้ือหาสาระ 
๒.๔ ความเหมาะสมของเน้ือหาสาระกับระยะเวลา  
๒.๕ ความเหมาะสมของสัดส่วนเน้ือหาบรรยายกับการฝึก ปฏิบัติ  

๓. วิทยากร  ๓.๑ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
๓.๒ ความสอดคล้องของการบรรยายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  

๔. ผู้เข้ารับการอบรม  ๔.๑ ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
๔.๒ ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  



 

 

-๖๑- 

 เอกสารประกอบการฝึกอบรม  ๕.๑ ความถูกต้องครบถ้วนของเน้ือหา 
๕.๒ ความสอดคล้องกับเน้ือหาบรรยาย 

๖. สถานที่จัดการฝึกอบรม  ๖.๑ ความสะดวกในการเดินทาง 
๖.๒ ความเหมาะสมกับจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

๗. วัสดุอุปกรณ์  ๗.๑ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ 
๗.๒ ความพรอ้มใช้ของวัสดุอุปกรณ์ 
๗.๓ ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์กับการฝึกอบรม  

 
 
 
 
 
      น.ส.สมถวิล  ศรีจันทรวิโรจน์  ผู้จดสรุปการบรรยาย 
     นางศุทธินี   งามเขตต์          ผู้ตรวจสรุปการบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๖๒- 

สรุปการบรรยายพิเศษ รศ. ดร. สมสรร  วงษ์อยูน่้อย 
เรื่องการประเมินหลักสูตร 

วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

---------------------------------- 
 
 หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทั้งปวงที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งก็คือ
โครงการประเภทหน่ึงน่ันเอง ที่นํามาใช้ในการอ้างอิงในการเขียนรายงานประเมินตนเอง  
 หลักสูตร แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 

๑. หลักสูตรระดับชาติ 
๒. หลักสูตรระดับท้องถิ่น 
๓. หลักสูตรระดับห้องเรียน 

 
วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร 
๑.  เพ่ือหาความจําเป็นและความต้องการของประชากรท่ีเป็นเป้าหมายของหลักสูตร (บางครั้งเรียกการ

ประเมินความจําเป็น Need Assessment)  
๒.  เพ่ือหาความรู้ความจริงเก่ียวกับแนวการจัดหลักสูตร ซึ่งจะเก่ียวข้องกับการกําหนดหลักการ 

จุดมุ่งหมาย โครงสร้างของเน้ือหาวิชา ความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติต่างๆ ที่ควรบรรจุไว้ใน
หลักสูตร 

๓.  เพ่ือหาความรู้ความจริงเก่ียวกับความเหมาะสมของ หลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น 
๔.  เพ่ือหาความรู้ความจริงเก่ียวกับการใช้หลักสูตร ซึ่งมักเก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตร การเตรียม

ความพร้อมก่อนใช้หลักสูตร การแสวงหาแนวปฏิบัติเก่ียวกับวิธีสอน กิจกรรมการเรียน การพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้ และการวัดผล ประเมินผล 

๕.  เพ่ือหาความรู้ความจริงเก่ียวกับผลการใช้หลักสูตร 
 หัวใจของการประเมินหลักสูตร คือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร นักประเมินหลักสูต้องมองว่า
เมื่อจบหลักสูตร ๑๒ ปีแล้ว ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจะเป็นอย่างไร 
 
 
ความสําคัญของการประเมินหลักสูตร 
 ช่วยทําให้มีการกลั่นกรองหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจําเป็นของสังคม มี
ความเหมาะสมสมบูรณ์ก่อนจะนําไปใช้ ช่วยให้มีข้อมูลเพียงพอและเที่ยงตรงในการปรับปรุงหลักสูตร 
การใช้หลักสูตร และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร 
และช่วยเผยแพร่หลักฐานความสําเร็จ อันได้แก่ผลการใช้หลักสูตรสู่สังคม 
 
 

 



 

 

-๖๓- 

กรอบแนวคิดการประเมินหลักสูตร 

 

หลักสูตร 
ประเด็น 

การประเมิน 
ตัวบ่งชี ้ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

หลักสูตรใหม ่
ที่ควรพัฒนา  

ความสอดคล้องกับ
สภาพความต้องการ
ทางเศรษฐกิจและ
สังคม  

- คุณสมบัติ          
ที่ต้องการ 

- สมรรถภาพที่
ต้องการ 

- ลักษณะการปฏิบัติ
จริง  

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- การวิเคราะห์
เอกสาร  

- ผูใ้ช้บัณฑิต 
- ผู้จบการศึกษา 
- เอกสารแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

ความเหมาะสม
ของหลักสูตร
ปัจจุบัน  

วัตถุประสงค์ เน้ือหา 
แนวการใช้หลกัสูตร
สอดคล้องกับ
สมรรถภาพที่สงัคม
ต้องการ  

- ความสอดคลอ้ง
ของสมรรถภาพที่
หลักสูตรต้องการ
ผลิตกับความ
ต้องการของสังคม 

- สัดส่วนของวิชา
ภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติ 

- จํานวนช่ัวโมง        
ที่ใช้สอน 

- สัดส่วนของเวลา
ฝึกงานกับเวลา
เรียนทั้งหมด  

- การวิเคราะห์
เอกสาร  

- แบบสอบถาม 
- แบบสมัภาษณ์ 

- เอกสารหลักสูตร 
- ผู้บริหารหลักสูตร 
- นักศึกษา 
- ผู้จ้างงาน  

การใช้หลักสูตร  - การบริหาร
หลักสูตร  

- การจัดการเรียน
การสอน
สอดคล้องและ
สนองตาม
เจตนารมณ์ของ
หลักสูตร  

- สภาพการบริหาร
หลักสูตร  

- การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  

- การจัดวัสดุ
อุปกรณ์  

- การฝึกงาน  

- การวิเคราะห์
เอกสาร 

- แบบสมัภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกตการ
ฝึกงาน  

- การสัมภาษณ์  

- เอกสารหลักสูตร 
- ผู้บริหารหลักสูตร 
- นักศึกษา 
- ผู้จ้างงาน  



 

 

-๖๔- 

หลักสูตร 
ประเด็น 

การประเมิน 
ตัวบ่งชี ้ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

ผลการใช้หลกัสูตร  - บัณฑิตมีความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติ 
ตรงตาม
วัตถุประสงค์  ของ
หลักสูตรและตรง
กับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  

ความรู้
ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติ 
ตามท่ีหลักสูตร และ
สังคมต้องการ  

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม  

- แบบสอบถาม 
- แบบสมัภาษณ์ 

- นักศึกษา 
- นายจ้าง  
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-๖๕- 

สรุปการบรรยายพิเศษ รศ. ดร. สมสรร  วงษ์อยู่น้อย   
เรื่องการเขียนรายงานการประเมินโครงการ 

วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

---------------------------------- 
 
วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงานการประเมินโครงการ 
 เพ่ือสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบผลการประเมิน และสามารถนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างไรบ้าง 
 
ความสาํคญัของรายงานการประเมิน 

๑.  เป็นเอกสาร หลักฐานที่แสดงสารสนเทศ         เชิงคุณค่าเก่ียวกับการดําเนินงาน และผล
การดําเนินงานโครงการ 

๒.  เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประเมินกับผู้ใช้ผลการประเมิน 
๓.  เป็นประโยชน์ในการนําผลการประเมินไปใช้ในการวางแผน และปรับปรุงการดําเนินงาน 
๔.  ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมิน  

 
หลักการเขียนรายงานการประเมิน  ข้อมูลที่นํามาเขียนจะต้องคํานึงถึง 

๑.  ความถูกต้อง (Accuracy)  เน้นที่ความถูกต้องของข้อมูล 
๒.  ความสมบูรณ์ครบถ้วน (Completeness)  ตรงประเด็นการประเมิน 
๓.  ความเป็นระบบ  (Systematic)   เน้นที่แหล่งข้อมลูเป็นใคร มากกว่าการเน้นที่ประชากร / 

กลุ่มตัวอย่าง เช่นการวิจัย เพราะการประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งมีคนเดียว จึงเป็นแหล่งข้อมูล แต่
กรณีผู้เรียนอาจใช้การสุ่มผู้เรยีนแต่ละห้องมาเป็นผู้ให้ข้อมลู 

๔.  ความชัดเจน  (Clarity) สิง่ใดที่ดีก็ต้องบอกว่า ดี อย่างสรุปคลุมเครือ 
๕.  ความคงเสน้คงวา  (Consistency) 
๖.  ความตรงประเด็น  (Pertinent) เช่น เมื่อประเมินบริบท ก็สรุปเฉพาะบริบทเท่าน้ัน 
๗.  ความต่อเน่ืองของเน้ือหา  (Continuous)  
 

 
ส่วนประกอบของรายงานการประเมิน 

๑. ส่วนนํา  
- ปกรายงาน  
- บทสรุปสําหรับผู้บริหาร อาจมากกว่า ๑ หน้า ก็ได้ ไม่จาํกัด เช่น บทคัดย่อของงานวิจัย 
- ประกาศคุณปูการ  
- สารบัญ  
- บัญชีตาราง  
- บัญชีภาพ  

 



 

 

-๖๖- 

๒. ส่วนเน้ือหา 
(๑)  บทนํา 

-  ภูมิหลังและความสําคัญของการประเมิน ใช้ข้อมูลภูมิหลงัของโครงการประกอบด้วย 
-  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
-  ขอบเขตของการประเมิน 
-  นิยามศัพท์เฉพาะ 

(๒)  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
-  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับโครงการ การศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับโครงการ จะช่วยให้ผู้

ประเมินไม่หลงทาง หรือวิจารณ์แบบผิดๆ 
-  รายละเอียดของโครงการ 
-  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
-  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินโครงการ  

(๓)  วิธีการประเมิน 
-  กรอบแนวคิดในการประเมิน 
-  แหล่งข้อมลู (ในวิจัยจะใช้ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง) 
-  เครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมิน ควรหาคุณภาพของเคร่ืองมือด้วย อย่างน้อยการหาค่า 

IOC ก็ได้ เพ่ือตรวจสอบว่า คําถามแต่ละขอ้สอดคล้องกับประเด็นการประเมินหรือไม่ หากแบบทดสอบ 
ควรหาค่า P ค่า r  ด้วย แบบสอบถามหาค่า IOC และค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  

-  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการนําข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
-  เกณฑ์การประเมิน 

(๔)  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
-  ผลการประเมินจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
-  ข้อเสนอแนะ เน้นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ผลการประเมิน 

๓. ส่วนอ้างอิง 
-  บรรณานุกรม  
-  ภาคผนวก (เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และอ่ืน)  
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-๖๗- 

 
สรุปการบรรยาย 

การประกันคณุภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ดร.คมศร  วงษ์รักษา (รองผู้อํานวยการ สมศ.) 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

           --------------------------------------------------------------- 
  การบรรยายครั้งน้ีจะแบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกจะบรรยายแนวคิดหลักการประกัน
คุณภาพ การศึกษาและช่วงสุดท้าย การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และการกําหนดตัวบ่งช้ีที่มี
ความแตกต่างในกลุ่มอัตลักษณ์กับกลุ่มมาตรการส่งเสริม 
  การประกันคุณภาพการศึกษา หัวใจสําคัญอยู่ที่การประกันคุณภาพภายใน สมศ. เป็น
องค์กรภายนอกที่สะท้อนความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติได้
กําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ ๕ มาตรา ประกอบด้วย 
  มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
  มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร 
  มาตรา ๔๙ ให้มี สมศ.ทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทํา
การประเมินผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ 
  มาตรา ๕0 ให้สถานศึกษาจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ให้ สมศ.ทําการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 
  มาตรา ๕๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา ให้ สมศ.จัดทํา
ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
 
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) 
  การประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องเกิดจากการประกันคุณภาพภายในก่อนการ
ประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายในจะต้องปฏิบัติให้ครบ ๓ ขั้นตอน คือ 

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) 
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
4. การควบคุมคุณภาพเป็นหัวใจของการประกัน การควบคุมคุณภาพ คือ ความ

พยายาม 
ที่จะทําให้ได้ความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้ตามเป้าหมาย ระหว่างการดําเนินงานก็ต้องมีการตรวจสอบ
กระบวนการ (Quality Audit) ว่าสิ่งที่ดําเนินการจะปฏิบัติเวลาใด ผลของการปฏิบัติเป็นไปตามกําหนด
หรือไม่ เมื่อดําเนินการสําเร็จก็มีการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) คือ การประเมินคุณภาพ
ภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก สิ่งสําคัญของการประกันคุณภาพ คือ การควบคุมคุณภาพ ส่วน



 

 

-๖๘- 

การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพเป็นสิ่งสะท้อนความสําเร็จของการควบคุมว่าอยู่ในระดับ
ใด 

การประกันคุณภาพ มีต้ังแต่ระดับรายบุคคลจนถึงระดับผู้บริหาร ไม่ว่าระดับใดต้องมี
กระบวนการประกันคุณภาพครบทั้ง ๓ ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพ การประกันคุณภาพรายบุคคล ต้องควบคุมตนเองขณะทําหน้าที่ ตรวจสอบงานจาก
แผนที่วางไว้และประเมินตนเองว่าสําเร็จอย่างไร ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่ว่า
ระดับใด เกิดจากความสําเร็จของการประกันคุณภาพรายบุคคลเป็นหลักพ้ืนฐาน เมื่อแต่ละบุคคลรู้หลัก
ของการทํางานโดยใช้หลักของการประกันคุณภาพ คือ การควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน จะนําไปสู่
ความสําเร็จได้อย่างแน่นอน อนาคตก็คงไม่ต้องประเมินภายนอก เพราะระบบภายในได้ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว 

อน่ึง เมื่อระบบการควบคุมคุณภาพเข้มแข็ง ใครจะมาประเมินในเวลาใด ก็พร้อมเสมอ 
ทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาจะต้องควบคุมคุณภาพตนเอง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้วางแผนการทํางาน
อย่างไร มีเป้าหมายเท่าใด และที่ปฏิบัติมาแล้ว ทําได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าได้ก็เป็นการสะท้อน
ความสําเร็จ กิจกรรมที่สําเร็จ มีการจัดเก็บข้อมูลไว้หรือไม่ กระบวนการปฏิบัติมีการเตรียมความพร้อม
หรือไม่และใช้ปัจจัยจํานวนเท่าใด ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของกระบวนการ ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีก่ีตัว 
ซึ่งแต่ละบุคคล อาจมีไม่เหมือนกัน ผู้บริหารจะต้องกํากับ ติดตาม (Quality Audit) เพ่ือช่วยให้การ
ปฎิบัติงานของบุคลากรได้สําเร็จ ผู้บริหารต้องใช้ศิลปะในการบริหาร การเข้าถึงจิตใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเครือข่าย เพ่ือให้งานประสบความสําเร็จและได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจาก
เครือข่าย 

ก่อนจะทําการประกันคุณภาพระดับรายบุคคลหรือระดับผู้บริหาร บุคลากรทุกคนใน
องค์กรต้องเข้าใจมิติของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี A๓ ตัว คือ 

1. มิติของใจ Awareness (A๑) คือ ความตระหนัก จะทําอะไรต้องได้รับการยอมรับ
ก่อนปัจจัยต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ หลักสูตร ผู้เรียน เป็นสําคัญต่อองค์กร 
แต่สิ่งที่สําคัญที่สุด ได้แก่ บุคลากร ถ้าได้ใจจากบุคลากรย่อมสําเร็จต้องให้เห็นความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพ บุคลากรต้องเข้าใจและปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายตามประกาศที่กําหนด ส่วน
ปฏิบัติไปแล้วได้ผลเพียงใดมีเกณฑ์การประเมินความสําเร็จ โดยกําหนดเป็นระดับให้มีเชิงคุณภาพหรือ
เชิงปริมาณ เท่าใด การกําหนดค่าบอกความสําเร็จ จะมีก่ีระดับ แล้วแต่จะกําหนด เช่น ระดับดีมาก ดี 
พอใช้ ปรับปรุง การบอกความสําเร็จได้จะต้องปฏิบัติก่อน ข้อมูลที่ดําเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ท่าน
คิดว่าสําคัญเป็นประโยชน์ ทั้งผู้บริหารและบุคลากร ต้องมีความตระหนักในหน้าที่ของตน สถานศึกษา
ต้องตระหนักในด้านการประกันคุณภาพการสอนสําหรับผู้เรียนต้องประกันคุณภาพการเรียนต้องควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินการเรียนของตนเอง เมื่อสถานศึกษาและผู้เรียนต่างมีการประกันคุณภาพก็จะ
ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการสอน จัดประสบการณ์การเรียนรู้ดี แต่
ผู้เรียนไม่มาเรียน ก็ไม่ประสบความสําเร็จ ดังน้ัน สถานศึกษาควรจะมีวิธีการอย่างไร ให้ผู้เรียนมาเรียน 
ถือเป็นความพยายามส่วนหน่ึงของสถานศึกษา อีกส่วนผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบตนเอง ถ้าผู้เรียนมีการ
ประกันคุณภาพการเรียนของเขา คือ ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนของตนเองก็จะไม่มี
ปัญหา ผู้สอนจะต้องมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน ต้ังใจมาเรียน ก็จะ
ได้มิติทางใจของผู้เรียน 



 

 

-๖๙- 

2. มิติของกาย Attempt (A๒) หากเป็นการปฏิบัติที่มาจากความตระหนัก A๑ แล้ว ก็
จะปฏิบัติไม่ยาก หากบุคลากรไม่มีความตระหนัก  (A๑) จะทําไปบ่นไป เพราะการปฏิบัติต้องทํา มีระบบ
มากข้ึน มีหลักฐาน ร่องรอย ไม่ใช่สอนอย่างเดียว โดยขาดหลักฐานบันทึกการสอน ความสําเร็จจากการ
ค้นคว้าประสบการณ์ ความรู้ การปฏิบัติที่ผู้สอนได้พิสูจน์ เป็นองค์ความรู้ ซึ่งผู้อ่ืนสามารถต่อยอดความรู้
ได้ ทําให้เกิดความเข้มแข็ง ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ มีแนวทางให้คนรุ่นหลังใช้ประโยชน์และได้
ปฏิบัติตามเพ่ือสู่ความสําเร็จ 

3. มิติของงาน Achievement (A๓) คือ ความสําเร็จ ต้องระบุว่าสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว 
สําเร็จระดับใด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ ถ้าบุคคลใดคิดและปฏิบัติแบบนี้จะได้ผลลัพธ์ เช่นน้ีเสมอ เป็นเหตุ
และผลกัน เพ่ือให้บุคคลท่ีนําไปปฏิบัติเกิดความมั่นใจ ไม่เกิดความบกพร่อง แต่หากมีบางประเด็น ที่
ผู้บริหารได้วางแนวไว้ สถานการณ์แบบนี้ มีข้อจํากัด มีข้อปลีกย่อย ต้องทําแบบน้ี แตกต่างให้เห็นย่ิงเป็น
ประโยชน์มาก 

การประกันคุณภาพให้ดู ๓ มิติ คือ มีความตระหนัก มีความพยายาม และผลเป็น
อย่างไร สมศ.จะต้ังคําถาม ๓ ประเด็นน้ี ถ้าท่านเห็นความสําคัญ มีประโยชน์ ท่านทําอะไรบ้าง คือ 
กระบวนการ ส่วนความสําเร็จต้องมีตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมายอย่างไร ใช้เป็นตัวเทียบเคียงกับปีต่อไป ถ้าปี
น้ีทําได้ระดับดี ปีหน้าต้องระดับดีมาก ถ้าถึงความสําเร็จสูงสุด ต้องรักษาคุณภาพเอาไว้ 

หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน จะเก่งคนเดียวไม่ได้ สมาชิกต้องให้ความ
ร่วมมือจึงสําเร็จ ประกอบด้วย 

1. ต้องผสมผสาน ทั้งทางด้านใจและสติปัญญาหรือบางครั้งต้องเสียสละกําลังทรัพย์
เป็นการสร้างบุญบารมี ต้องผสมผสานคนในสถานศึกษาให้เป็นหน่ึงเดียว พร้อมชักชวนบุคคลภายนอกมา
มีส่วนร่วมด้วยเป็นหน่ึงเดียว ผู้บริหารต้องใช้ความสามารถอย่างสูง ดูแลมีขั้นตอนที่จะให้บคุลากรมี
แนวคิด แนวปฏิบัติไปด้วยกัน ให้มีความพยายามเพ่ือประสบความสําเร็จ เมื่อได้ต้อง ๑ อีก ๓ ต้องก็ไม่มี
ปัญหาอะไร 

2. ต้องทําต่อเน่ือง การประกันคุณภาพขั้นแรกต้องทําเพ่ือตนเองซึ่งจะส่งผลประโยชน์
ไปยัง ตนเองและผู้รับบริการ บุคลากรต้องมีระบบมีขั้นตอน มีแนวทางบอกความสําเร็จ ทําให้ต่อเน่ือง
อย่าทําเฉพาะ เพ่ือการประเมิน แต่ให้เน้นการควบคุมคุณภาพ 

3. ต้องประเมินเพ่ือพัฒนา ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใดก็ต้องพัฒนา หากเป็นระดับ
ดีมาก ก็ต้องทําต่อเพ่ือรักษาระดับดีมากไว้ จากระดับดีจะยกระดับเป็นดีมาก จะพัฒนาอย่างไร ระดับ
พอใช้จะพัฒนาเป็นระดับดีและดีมากได้อย่างไร ลําดับแรกจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุก่อน แล้วใช้ระบบ
ประกันคุณภาพ คือ การควบคุม การตรวจสอบ การประเมิน การประเมินต้องใช้ตนเองเป็นกลางต้อง
บอกบริบทและความสําเร็จได้ การประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด ถ้าผลประเมิน เช่นเดียวกับการประเมิน
ตนเอง ก็เข้าสู่ระดับมาตรฐานของการบอกความสําเร็จที่สอดคล้องกัน หากการประเมินตนเองไม่ผ่าน แต่
การประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัดและ สมศ. บอกว่าผ่านก็ถือเกณฑ์ตํ่ากว่าตนเอง ถ้าประเมินตนเองบอก
ว่าผ่าน แต่ประเมินโดยต้นสังกัดและ สมศ.ไม่ผ่าน แปลว่า เกณฑ์ตนเองตํ่า ต้องปรับปรุงเกณฑ์ให้เข้มข้น 
การประเมินให้ปฏิบัติเป็นเรื่องปกติ  

4. ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายรวมถึงผู้รับบริการด้วยสําหรับสถานศึกษาที่ไม่ใช่
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น ศูนย์พัฒนานวัตกรรม ลูกค้า คือ ใคร กศน.อําเภอ ใช่หรือไม่ ศูนย์พัฒนา
นวัตกรรม ต้องมอง ๒ ช้ัน คือ เพ่ือให้ กศน.อําเภอ ไปใช้เกิดความสําเร็จ ต้องวัดความพึงพอใจของ กศน.



 

 

-๗๐- 

อําเภอที่ได้รับบริการ ความสะดวก ความสบาย ความพึงพอใจ ทําให้ กศน.อําเภอพัฒนาเข้มแข็งกับการ
พัฒนาคนใน กศน.อําเภอ ที่นํานวัตกรรมไปใช้ทําให้พัฒนาบุคลากรในศูนย์ได้รวดเร็วเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

การประกันคุณภาพการศึกษา การประกัน คือ การป้องกันความเสี่ยงๆ ในคุณภาพ 
การศึกษาเราต้องเข้าใจพ้ืนฐานคุณภาพการศึกษา มีองค์ประกอบสําคัญ ๓ อย่าง คือ 

1. คุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
2. คุณภาพการบริการ 
3. คุณภาพการบริหาร 
คุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา เป็นหัวใจของการพัฒนาคนให้ผู้เรียนและ

ผู้รับบริการเป็นไปตามปรัชญาทางการศึกษาในแต่ละระดับ เช่น การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ เก่ง ดี มี
ความสุข ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มีภาวะผู้นํา ทํางานเป็นระบบ มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถต่อยอด ค้นคว้าพัฒนาด้วยระบบการค้นคว้าที่เป็นที่ยอมรับ มีการวิจัยแต่ละสาขา และได้รับการ
พัฒนา จะต้องสะสมการพัฒนาไปอย่างต่อเน่ือง 

คุณภาพการบริการ  หมายรวมถึง  บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาจะต้องมี
ความสามารถการบริการ คือ การทําหน้าที่ให้ดีที่สุด สามารถดําเนินการโดยมีระบบ มีขั้นตอน ให้เป็นไป
ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ 

คุณภาพการบริหาร ไม่ได้ หมายถึง ผู้บริหารอย่างเดียว แต่เน้นการบริหารของทุกคน
ในสถานศึกษาต้องบริหารตนเองให้ดี มีความสามารถด้านการจัดสรรเวลาการบริหารอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอน จัดลําดับความสําคัญของงานและดําเนินการตามท่ีคิดและปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ ถ้า
บุคลากรเกิดบริหารตนเองได้ดีก็เหมือนกับปิรามิด การบริหารแต่ละคนมาจากความรู้ ประสบการณ์ 
พ้ืนฐานที่สําคัญมาจากครอบครัวเป็นการฟอร์มความคิดขึ้นมา การจะมองวิสัยทัศน์มาจากบุคลิกและ
องค์กรต้นสังกัดเป็นอัตลักษณ์ อัตลักษณ์ที่ท่านแสดงออกไป คนได้เห็นได้รับรู้จะเกิดภาพลักษณ์ เกิด
ความรู้สึกคนน้ันปฏิบัติเรื่องน้ัน ประเด็นน้ัน สิ่งที่ปรากฏในสายตาจากการพัง การพูด ความสามารถ
เฉพาะตัวเป็นอัตลักษณ์การบริหาร ซึ่งจะแตกต่างกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ถ้าสถานศึกษาประกัน ๓ อย่างน้ี คือ การประกันคุณภาพการศึกษา ฐานล่างสุด คือ 
ตนเองหากบริหารตนเองดีจะส่งผลให้บริการดี บริการดีจะส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
ดีหรือสถานศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับบริการ ผู้รับบริการก็จะได้รับประโยชน์สูงสุด 

การบริหารเชิงระบบ (System Administration) ถ้าเรามองระบบบริหารจะมีตัวที่
เก่ียวข้อง คือ ๑. ปัจจัย (Input) ๒. กระบวนการ (Process) ๓. ผลผลิต (Output) ดังน้ัน การสร้าง
คุณภาพการบริหารเชิงระบบจะต้องเน้นคุณภาพทุกเรื่อง คือ ปัจจัย กระบวนการและผลผลิต หากปัจจัย
และกระบวนการไม่มีคุณภาพ ก็ยากที่จะทําให้ผลผลิตมีคุณภาพ 

1. คุณภาพของปัจจัย ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ หลักสูตร 
 ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ หากสถานศึกษาไม่พร้อมเรื่องปัจจัย ต้องแสดงให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญเพ่ือมา
เรียนเป็นเรื่องไม่ง่ายที่สถานศึกษาจะต้องแสดงความปรารถนาดีให้ผู้เรียนรับรู้ ดังน้ัน บุคลากรต้องมี
ความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความรอบรู้ มีทักษะและบุคลากรจะต้องมี ๓A ถ้าบุคลากรทุกคนชัดเจน
เป็นระบบก็เป็นคุณภาพของปัจจัย ปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุด ได้แก่ บุคลากรส่วนตัวอ่ืนไม่พร้อมยัง
ปฏิบัติงานได้ บุคลากรต้องมีขวัญและกําลังใจต้องดี ถ้าปัจจัยอ่ืนไม่พร้อม เช่น งบประมาณ สถานที่ไม่ดี 
ครุภัณฑ์ไม่ค่อยได้รับ หรือสอดคล้องกันความต้องการเรียนการใช้ แต่บุคลากรดี มีความพยายาม มีความ



 

 

-๗๑- 

รอบรู้ มีทักษะ และมี ๓A สถานศึกษาก็จะเกิดคุณภาพ หากได้บุคลากรเก่งและได้ปัจจัยตัวอ่ืนสนับสนุนก็
ย่ิงดี ได้ครุภัณฑ์ดีได้ นวัตกรรมดีๆ มาช่วยสอนจะทําให้มีคุณภาพดีมากขึ้น ปริมาณของเด็กไปสู่เป้าหมาย
ก็เพ่ิมขึ้น การกําหนดมาตรฐานตัวบ่งช้ี จะกําหนดมาตรฐานจากปัจจัยก็ได้แล้ว แต่กําหนด หากใช้
บุคลากรเป็นมาตรฐานตัวบ่งช้ีจะเก่ียวข้องกับผู้บริหาร ครู ชุมชน ผู้เรียนหรือจะกําหนดทั้งปัจจัยและ
กระบวนการก็ได้ 

2. คุณภาพของกระบวนการ ได้แก่ การบริหาร และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ระบบ 

บริหารของสถานศึกษา จากการประเมินสองรอบที่ผ่านมา พบว่า ความสําเร็จของผู้บริหารมีผลต่อ
ความสําเร็จสูงมาก ผู้บริหารที่มีความรอบรู้ ความมุ่งมั่นต้ังใจ ดูแลเอาใจใส่ดี ส่วนใหญ่สถานศึกษาจะ
ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก เพราะมีการเตรียมการที่ดี มีความพยายามระดมสรรพ
กําลัง ชักชวนให้บุคคลภายนอกมาช่วยเหลือให้ความร่วมมือดี ผู้เรียนมีความสุขก็มีความต้องการมาเรียน 
สร้างบรรยากาศ ประสบการณ์การเรียนรู้ได้ดี ด้วยความพยายามระดมความร่วมมือจากบุคลากร มีความ
ตระหนัก พัฒนาอย่างต่อเน่ืองมีระบบการตรวจสอบคุณภาพ และให้ขวัญกําลังใจด้วย ประสบ
ความสําเร็จ แต่กลับกัน สถานศึกษาบางแห่งมีขนาดใหญ่ เด็กนักเรียนมีจํานวนมาก งบประมาณได้รับ
จํานวนมาก แต่บริหารไม่ดีก็ไม่ผ่าน ต่างคนต่างอยู่ ต่างทําไม่เก่ียวข้องกัน ไม่มีข้อมูลสะท้อนการ
ปฏิบัติงานของรายบุคคลว่าในช่วงเวลาหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ทําอะไรกับใครที่ไหน เมื่อไร 
ความสําเร็จของช่วงขั้นมาจากรายบุคคล ถ้าพูดถึงรายบุคคล ดูจากวิธีใด ก็ได้ แล้วแต่เกณฑ์จะปรับแนว
ปฏิบัติบุคลากรต้องการได้รับขวัญ กําลังใจ ให้ผู้บริหารมารับรู้ การเลื่อนขั้น เป็นต้น หรือความสําเร็จทาง
วิชาการท่ีมีส่วนส่งผลให้กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในศูนย์ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ต่อ สําหรับ
สถานศึกษาที่ไม่มีผู้เรียน แต่มีผู้รับบริการ ก็จะพิจารณาจาก process เช่น สถานศึกษาที่สร้างนวัตกรรม 
process คือ สร้างนวัตกรรม ความพยายามการสร้างนวัตกรรมมี process อย่างไร วางเป้าหมายไว้
เท่าไรในช่วงเวลาน้ัน ได้เป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ 
  ๓. คุณภาพของผลผลิต สําหรับผู้เรียนสายสามัญ คือ เก่ง ดี มีความสุข สําหรับ 
กศนเป็นการสอนแบบโครงการ พบกลุ่มหรือรูปแบบอ่ืน เหมือน Homeschool คือ สอนเองหรือบางครั้ง
ก็รวมกลุ่มมาเรียน เวลาสอนก็สอนตนเอง รูปแบบการเรียนจะจัดแบบใดก็แล้วแต่ จะได้มาตรฐานแค่ไหน 
รูปแบบการพัฒนาจะทําอย่างไร สําหรับ กศน.เมื่อเทียบกับต่างประเทศเป็นอย่างไร ก็ต้องดูมาตรฐาน
การจัดว่าหลักสูตรน้ีจะบอกความเก่งว่าอย่างไร เรื่องการบอกความดีส่วนใหญ่มีนักศึกษาเป็นคนที่ทํางาน
แล้วจากประสบการณ์การสร้างวินัยจะสร้างอย่างไร เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ กศน.แล้ว จะทําอย่างไรที่จะสร้าง
มาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งของผู้เรียนให้มีวินัยในระเบียบตัวของเขา เรื่องยาเสพติดจะลดเลิกอย่างไร 
ผู้ เรียนได้เดินไปตามแนวทางที่สถานศึกษาแนะนําอย่างไร สถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ความสําเร็จดูจากความสําเร็จของเก่ง ดี มีความสุขระดับใด ต้องดูเรื่อง Output สําหรับสถานศึกษาที่
ให้บริการดู Output จากการต้ังเป้าหมายไว้เท่าไร ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับใด ศูนย์วิทยาศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็ง เน้นนักวิทยาศาสตร์อย่างไร สร้างคนให้เป็นนักตรรกอย่างไร ต้องมาดู
กระบวนการมีตัวบ่งช้ีวัดกระบวนการหรือไม่ และผลผลิตจะวัดอย่างไร คุณภาพการให้บริการจะวัด
อย่างไร สะท้อนความพึงพอใจ สะท้อนจากปริมาณ หรือวัดจากความสําเร็จของโครงการที่กําหนดก็ได้ 
ต้องพิจารณาจากธรรมชาติของสถานศึกษาท่ีดําเนินการ ผลผลิตของสถานศึกษาเป็นอย่างไร เป็นผู้เรียน 
เป็นช้ินงาน เป็นการบริการ ก็กําหนดให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา การกําหนดตัวบ่งช้ี เพ่ือ



 

 

-๗๒- 

แสดงความพร้อมของสถานศึกษาให้ดูจาก Input ส่วนการแสดงคุณภาพของสถานศึกษาดูจาก
กระบวนการ ส่วนการแสดงคุณภาพการเรียนการสอนดูจาก Output  

สถานศึกษาในระบบที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะเน้นการปฏิบัติงานของครูโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ๘ ประเด็น ดังน้ี 

1. ครูต้องกําหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
2. ครูต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลเพ่ือนําข้อมูลมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ครูต้องออกแบบการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างเด็ก เด็กเก่งจะ

สอนอย่างไร เด็กอ่อนสอนอย่างไร เน้ือหาที่ยากจะสอนอย่างไร เน้ือหาง่ายสอนอย่างไร 
4. ครูสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
5. ครูต้องใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นให้เด็กสนใจการเรียนจะทําให้ ผู้เรียน

ประสบความสําเร็จในการเรียน 
6. ครูต้องรู้จักประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย การประเมินคือ

กระบวนการตัดสินมูลค่าในสิ่งที่เราทําไป การตัดสินการเรียนการสอน คือ ดูจากคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียน เครื่องมือที่จะวัด เก่ง ดี มีความสุข จะวัดอย่างไร เครื่องมือต้องมีคุณภาพ ความเก่งวัดจากการ
พัฒนาของสมอง สทศ.จะวัดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผู้เรียนจะท่องจําอย่างเดียวไม่ได้
จะต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจประเมินค่าได้ ดังน้ัน ครูแต่ละวิชาต้องรู้ว่าวิชาการสอนให้ผู้เรียน
เป็นอย่างน้ัน จะสอนได้อย่างไร หรือให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือให้เขาสามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ประเมินค่าได้ ครูจึงต้องรู้จักวิธีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 

7. ครูต้องวิเคราะห์ผลการประเมินและนํามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

8. ครูต้องศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ คือ ครูต้อง
วิจัยในช้ันเรียนได้ ซึ่งเป็นข้อจํากัดของครูบางคน การวิจัยในช้ันเรียนเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คือ เป็นเหตุเป็นผลกันครั้งแรกต้องรู้ ปัญหาคืออะไร ก็หาทางแก้ปัญหาการเรียนการสอน โดยหา
นวัตกรรมมาช่วยการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเป็นผลงานทางวิชาการ สะท้อนประโยชน์ที่เกิดจาก
ผลงาน ต้องใช้เวลาระยะหน่ึงในการศึกษา วิจัย เพ่ือที่จะส่งผลงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันคุณภาพ ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครอง
จะมีความสุขและความภูมิใจในความสําเร็จของบุตรหลาน ผู้บริหาร ครู อาจารย์และจ้าหน้าที่ได้ใช้
ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ เจ้าของ สถานประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงาน ประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย ชุมชนมีความสุข ประเทศชาติเข้มแข็ง 

ระบบประกันคุณภาพประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ ได้แก่ การวางแผนและร่วมกัน
ปฏิบัติ (Plan+Do) การตรวจสอบคุณภาพ (Check) และการประเมินเป็นตัวสะท้อนความสําเร็จของการ
ควบคุม ถ้าควบคุมคุณภาพดีการประเมินจะไม่มีปัญหา การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบกระบวนการ 
จัดแผนการเรียนการสอน แล้วไม่ได้ผล ก็จะมีการปรับปรุง (Act) พอปีต่อไปเราก็นําแผนที่ปรับแล้ว มา
วางแผนใหม่ ก็จะดําเนินเป็นวงจร ซึ่ง สมศ.ใช้วงจร PDCA เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ภายใน 



 

 

-๗๓- 

ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย การเตรียมการ การ
ดําเนินการและการรายงาน 

๑. ขั้นการเตรียมการ 
๑.๑ เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติ เตรียมคนดําเนินการ ถ้ามีความรู้

ความสามารถก็พัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น แต่ถ้าไม่มีจะทําอย่างไร โดยการ 
- เพ่ิม ความตระหนัก  
- เพ่ิม พัฒนาความรู้และทักษะ 
๑.๒ แต่งต้ังกรรมการประกันคุณภาพ เพ่ือสะท้อนความคิด ความสําเร็จ ในงาน ถ้าไม่มี

ก็ต้องแบ่งงานกันชัดเจนขึ้นอยู่กับการบริหารของสถานศึกษา 
๒. ขั้นการดําเนินการ 
 ๒.๑ วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) 
  - กําหนด มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
  - พิจารณาผลการประเมินภายในและภายนอก 
  - จัดลําดับความสําคัญของมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
  - กําหนดระยะเวลา 
  - กําหนดงบประมาณ 
  - กําหนดผู้รับผิดชอบ 
 ๒.๒ ดําเนินการตามแผน (Do) 
  - ส่งเสริม สนับสนุน 
  - จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร 
  - กํากับติดตาม 
  - ให้การนิเทศ 
๒.๓ ตรวจสอบประเมินผล (Check) เป็นการสะท้อนความสําเร็จของการควบคุม

คุณภาพ (Plan+Do)  
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดทําเคร่ืองมือ 
- เก็บข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- แปลความหมาย 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

๒.๔ นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) 



 

 

-๗๔- 

   - ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร ถ้ามีการพัมนางานตามแผนที่กําหนด ก็
ดําเนินการต่อไป ถ้าไม่ได้ก็ต้องนํามาปรับปรุง 

   - วางแผนในระยะต่อไป 
   - จัดทําข้อมูลสารสนเทศ แสดงความเช่ือมโยงข้อมูลที่จัดเก็บมาได้ เพ่ือนํามา

วางแผนให้เกิดประโยชน์และความสําเร็จต่อไป 
๓. ขั้นการรายงาน 
จัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําปี 
- รวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน เก็บจากรายงานของแต่ละบุคคลเป็น

โครงการ เป็นรายไตรมาส และปีที่ผ่านมา ปฏิบัติอะไรบ้าง รับผิดชอบหน้าที่ในงานน้ัน มีตัวบ่งช้ี 
ความสําเร็จในหน้าที่รับผิดชอบหรือไม่ ต้ังเป้าไว้เท่าใด และความสําเร็จเป็นอย่างไร 

- วิเคราะห์ตามมาตรฐานจะใช้ขบวนการ Input process และ Output หรือ จากมิติ
๓Aเช่น มาตรฐานด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ ฯ สมศ. จะดูจากมิติ๓Aว่าสถานศึกษามีความตระหนักหรือไม่ 
ดูได้จากปรัชญา วิสัยทัศน์ ที่กําหนดไว้ สถานศึกษามีภารกิจสอดรับกับวิสัยทัศน์หรือไม่ หรือดูจาก
รายงานการประชุมคณะกรรมการประชุมมีการพูดถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ หรือไม่ ความพยายาม ดูจาก
โครงการ มีร่อยรอย หลักฐานการดําเนินงาน ความสําเร็จ ดูจากสถานศึกษามีการพัฒนาการประเมิน
อย่างไร ก่อนจะมีผลสอบ O-Net ระดับชาติ มีขบวนการอย่างไร การพัฒนาคน แต่ละข่วงปฏิบัติอย่างไร 
ผู้เรียนสําเร็จแล้วมีการพัฒนาการอย่างไร เป้าหมายเป็นไปตามกําหนดหรือไม่ 

- การเขียนรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมศ. กําหนด

เป็น ๓ กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ  
๑. ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษาโดยกําหนด

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินบนพ้ืนฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และ
ผลกระทบได้ดี และมีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีที่พัฒนามาจากรอบ
แรกและรอบสอง 

๒. ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญาปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และต้น
สังกัดอัตลักษณ์จะกําหนดให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนสะท้อนปรัชญา วิสัยทัศน์ ถ้าไม่มีปรัชญาก็ให้พิจารณา
จากวิสัยทัศน์ ต้องสะท้อนให้ครบตามที่สถานศึกษากําหนดไว้ พัฒนาคุณลักษณะให้เกิดตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ ที่กําหนด และแต่ละเรื่องกําหนดไว้อย่างไรในตัวที่บอกความสําเร็จ ประเมินได้อย่างไร เทียบ
กับเป้าหมายบรรลุหรือไม่ อัตลักษณ์ต้องทําให้ครบตามที่ประกาศไว้ แต่ถ้าเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเน้นจุดเด่น
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือจะผสมผสานก็ได้ เช่น สถานศึกษามีเอกลักษณ์ในด้านสถานที่ร่มรื่นรื่น สวยงาม 
สะดวกต่อการมาติดต่อ หรือสถานศึกษาจะเน้นระบบ IT มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สะดวกมาก 
จําแนกตามสาขา อาชีพ หรือกระบวนการเรียนการสอนเป็นการผสมผสานใช้ระบบธรรมชาติกับ IT เข้า
ด้วยกัน มีระบบ e-learning เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เอกลักษณ์อาจซ้ํากับอัตลักษณ์ได้ 



 

 

-๗๕- 

เอกลักษณ์พิจารณาจากครู ผู้เรียน กระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนก็ได้ แต่อัตลักษณ์ต้องสะท้อนมา
จากผู้เรียนตามปรัชญาหรือวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ซึ่งต้องครบตามที่ประกาศไว้ 

3. ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันช้ีแนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย 
ของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและสภาพปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น 

3.1 ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  
พิจารณาจากโครงการที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น เกิดประโยชน์ต่อครู ผู้เรียน ชุมชน เช่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความเข้มแข็งปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เขามีความพร้อมที่จะเผชิญกับภัยรอบตัว ภัย
จากสิ่งแวดล้อม ภัยจากธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน สึนามิ 

3.2 ผลผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

 
 

    น.ส.ธนสรวง  ชัยชาญทิพยุทธ ผู้จดสรุปการบรรยาย 
                          นางศุทธินี     งามเขตต์        ผู้ตรวจสรุปการบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๗๖- 

คณะผู้จัดทํา 
คณะท่ีปรึกษา 
๑. นายประเสริฐ บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 
๒. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 
๓. นายวัชรินทร์ จําปี  รองเลขาธิการ กศน. 
๔. นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
คณะทํางานเรียบเรียงและจัดพิมพ ์
๑. นางศุทธินี  งามเขตต์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ 
๒. นายสุภาพ  เมืองน้อย คณะทํางาน 
๓. นายสมชาย  ฐิติรัตน์อัศว์ คณะทํางาน 
๔. น.ส.เยาวรัตน์ คําตรง  คณะทํางาน 
๕. น.ส.สมถวิล  ศรีจันทรวิโรจน์ คณะทํางาน        

  
๖. น.ส.ธนสรวง ชัยชาญทิพยุทธ คณะทํางาน 
๗. น.ส.วันวิสาข์ ทองเปรม คณะทํางาน 
 
 


