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บทที่  3 
แนวคิดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
3.1 ความเปนมาของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น นับเปนมาตรการ
ในการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
กําหนดรวมทั้งการตรวจสอบผลการจัดการศึกษาวาบรรลุผลในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือไม ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะผูควบคุม
กํากับดูแล ประสานงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนด
นโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการ
ประเมินตนเองมาตั้งแตปการศึกษา 2528 โดยจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นใชจากการ
รวมมือทางวิชาการของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใหสถานศึกษาใชเครื่องมือประเมิน
เชิงระบบในการประเมินตนเองอยางตอเนื่องมาทุกปการศึกษา และมีการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อความ
เหมาะสมและความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับทองถิ่น และระดับชาติ 
 การปรับปรุงเครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ เปนนโยบายของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงมีการจัดระดมสรรพกําลังเพื่อหาแนวทางอยางหลากหลาย ท้ังในแงการแกปญหาที่มี
มาในอดีตและการสรางวิสัยทัศนในกระบวนการประเมินใหสอดคลองกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก “ยุคโลกาภิวัตน” ตอไป 

3.2 หลักการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 1) เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 รวมท้ังวิสัยทัศนการจัดการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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 2) ใหสถานศึกษายึดแนวนโยบายการพัฒนาการศึกษาชาติ สอดคลองกับนโยบายของ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสนองนโยบายหนวยงานตนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลสถานศึกษา
นั้นๆ โดยการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใหมีมาตรฐานสูงข้ึน เปนที่ยอมรับของประชาชน ชุมชน และ
ทองถิ่น การติดตามผลการประเมินเพื่อดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีระบบ และ
ปองกันปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน จึงมีมาตรฐานการกําหนดชวงเวลาในการประเมินแตละเรื่องโดยมีปฏิทิน
การปฏิบัติงาน ตารางการประเมินอยางชัดเจน รวมทั้งใหกรรมการผูประเมินมีหลักฐานการดําเนินการ
ในฐานะผูรับผิดชอบทุกระดับ 

3.3 วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 1) เพื่อศึกษาความสามารถทางการเรียนทั้งในระดับหองเรียน ช้ันเรียนในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับกลุมการศึกษาทองถิ่นและระดับประเทศในภาพรวมของการจัด
การศึกษาทองถิ่น ตามมาตรฐานการศึกษาดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานการผลิตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 2) เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ 
นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินไปเปนแนวทางในการเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน 
 3) เพื่อใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัด
สถานศึกษานั้นๆ ไดทราบขอมูลการจัดการศึกษา และสามารถสนับสนุนพัฒนาทั้งทางดานวิชาการ 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
 4) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ 
 5) เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมเขาสู
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

3.4 ยุทธศาสตรการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 1) เพื่อใหการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษา
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น บรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา จึงกําหนดการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
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  (1) ชี้แจงทําความเขาใจเครื่องมือและการใชโดยจัดใหมีคูมือชี้แจงรายละเอียด
เพื่อบุคลากรผูเกี่ยวของทราบบทบาทหนาท่ีในการประเมินภายใตปรัชญา “ประเมินเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” 
  (2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ถือเปนภาระหนาท่ีท่ีสําคัญในการสนองนโยบายของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดโดยให
ความรวมมือสนับสนุนการดําเนินการเรื่องงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ บุคลากร และอื่นๆ 
  (3) บุคลากรในสํานักการศึกษา/กองการศึกษา และสถานศึกษา ถือเปนตัวจักรและกลไก
ที่สําคัญในฐานะผูปฏิบัติและเปนผูประสานงาน จึงตองมีความตระหนักในความเปนเจาของรวมกัน 
โดยปฏิบัติหนาท่ีในสวนท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการประเมินการวิเคราะห
ผลการประเมินและการนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (4) หนวยประสานการจัดการศึกษาทองถิ่น (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
ดําเนินการสรุปและวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับประเทศ ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดโดยคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
คณะทํางานเขตการศึกษาสรุปและวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับเขตการศึกษา 
รวมท้ังรายงานผลตามภาระหนาท่ี เพื่อแสดงความกาวหนาในการพัฒนาการศึกษาตลอดจนขอบกพรอง
เพื่อปรับปรุงในภาพรวมของแตละระดับตอไป 

3.5 โครงสรางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดดําเนินการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ โดยมีความสอดคลองกันตั้งแตทรัพยากรที่ใชในการจัด
การศึกษา การนําทรัพยากรทางการศึกษามาดําเนินการบริหารจัดการใหเกิดผลผลิตทางการศึกษา
คุณลักษณะที่สมบูรณและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา จึงกําหนดโครงสรางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแนวคิดการประเมินเชิงระบบ
ที่กําหนดใหมีการประเมินตั้งแตทรัพยากรที่ใชการนําทรัพยากรไปบริหารจัดการจนเกิดเปนผลที่ไดรับ
จากการจัดการศึกษา โดยมีโครงสรางการประเมินภายในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดังแผนภูมิ 3.1 
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แผนภูมิ 3.1 
แนวทางประเมนิคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากพื้นฐานความคิดดังกลาว การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงจัดโครงสรางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดังแผนภูมิ 3.2 
ตอไป 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ปจจัย กระบวนการ ผลผลิต 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 
(สถานศึกษา/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนวยประสานการจัดการศึกษาทองถิ่น) 
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แผนภูมิ 3.2 
โครงสรางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงสรางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ปจจัย กระบวนการ ผลผลิต 

INPUT PROCESS OUTPUT 

มาตรฐานดานปจจัย มาตรฐานดานกระบวนการ มาตรฐานดานผลผลิต 

ดานครู 
มถ.1 (มพฐ.9) (สมศ.8), 
มถ.2 (มพฐ.10), (สมศ.9) 

ดานผูบริหาร 
มถ.3 (มพฐ.11), (สมศ.10) 

ดานผูเรียน(จํานวน
ผูเรียนและอายุ 

มถ.4 

ดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอม 

มถ.5 

ดานการบริหารสถานศึกษา
มถ.6 (มพฐ.12) (สมศ.11) มถ.7 
(มพฐ.13) (สมศ.11), มถ.8 
(มพฐ.14) (สมศ.12) 

ดานการจัดการเรียนการสอน
มถ.9 (มพฐ15) (สมศ.12), มถ.10 
(มพฐ.16) (สมศ.12) 

ดานการพัฒนาชุมชนแหง
การเรียนรู 

มถ.11 (มพฐ.17), มถ.12 (มพฐ.18),
(สมศ.14) 

ดานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

มถ.13 (มพฐ.12) (สมศ.11) 

ดานคุณภาพผูเรียนและชุมชน ดานความสามรถ
ทางการเรียน 

ดี (คุณธรรมจริยธรรม) 
มถ.14 (มพฐ.1) (สมศ.1), มถ.15
(มพฐ.2), (สมศ.1) 

เกง(คิดวิเคราะห) 
มถ.16 (มพฐ.3) (สมศ.7),มถ.17 (มพฐ.4)
(สมศ.4), มถ.18 (มพฐ.5) (สมศ.5) มถ.19
(มพฐ.6) (สมศ.6) 

มีสุข (สุขภาพกาย อารมณ และจิตใจ) 
มถ.20 (มพฐ.7) (สมศ.2),  มถ.21 (มพฐ.8)
(สมศ.3), มถ.22 

ดานการยอมรับและพึงพอใจ 

มถ.23, มถ.24 

กลุมสาระ
คณิตศาสตร 

กลุมสาระ
วิทยาศาสตร 

กลุมสาระ
ภาษาไทย 

กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) 

กลุมเสริมสรางศักยภาพ



มาตรฐานการจัดการศึกษาทองถิ่น 

30 บทที่ 3  แนวคิดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ความสัมพันธโครงสรางมาตรฐานการศึกษาชาติ:มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:มาตรฐานการศึกษาทองถิ่น : สมศ. 
 
 
 
    
  มาตรฐานการศึกษาชาติ         มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           มาตรฐานการศึกษาทองถ่ิน                     มาตรฐาน สมศ.  
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12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

ดานผูเรียน 

ดานการเรียนการสอน 

ดานการบริหารและการจัดการ 

ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 

1 
2 
3 
4 
5 

ดานปจจัย 

ดานกระบวนการ 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

ดานผลผลิต 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

คุณลักษณะของคนไทย 

แนวการจัดการศึกษา 

แนวการสรางสังคมแหงการ 
เรียนรู/สังคมแหงความรู 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ดานผูเรียน 

8 
9 

ดานครู 

10 
11 
12 
13 
14 

ดานผูบริหาร 

1 

2 

3 

ที่พึงประสงคทั้งใน
ฐานะพลเมืองและ          
พลโลก 


