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บทคัดย่อ  
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อ
พฒันารูปแบบการน าผลการประเมินคุณภาพไป
ใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และ (2) เพื่อทดลองใช้
รูปแบบการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปใช้ในการพฒันาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การวิจยั ไดแ้ก่ (1) โรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
จ านวน 236 แห่ง (2) โรงเรียนท่ีใชใ้นการทดลอง
ใช้รูปแบบ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านบากหนองแดง โรงเรียนบ้านมะอึ และ 
โรงเรียนจตุรพกัตรพิมาน โดยก าหนดช่วงเวลา
การวิจยั ระหว่าง มีนาคม-กนัยายน 2558 ขอ้มูล
เชิงปริมาณวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยั
ปรากฏดงัน้ี  
 1. รูปแบบการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกไปใช้ในการพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ท่ี
ได้รับการพัฒนา คือ การนิเทศแบบสาเกต 
(SAKET Model)  ประกอบด้วย 5 ขั้ นตอน 
ดงัน้ี (1) S : Survey (ส ารวจ) (2) A : Analysis 
(วเิคราะห์) (3) K : Knowledge (ใหค้วามรู้) (4) 
E : E-Supervision (นิเทศ) และ (5) T : Test – 
Evaluation (ประเมิน) 
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการน า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชใ้นการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สรุปเป็นกรอบแนวคิด 2 ระดบั 
ไดแ้ก่ (1) การใชใ้นเชิงความคิด เพื่อท าใหเ้กิด
ความกระจ่าง  ความเข้าใจ  มีการเ รียน รู้
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เก่ียวกบัส่ิงท่ีประเมิน และ (2) การใช้ในเชิง
ปฏิบติัการ ซ่ึงน าไปใช้ได้ใน 3 ลกัษณะ คือ 
การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยนั การใช้ในเชิง
สัญลกัษณ์ และ การใชใ้นเชิงปฏิบติั  
  
ค าส าคัญ : รูปแบบการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปใช ้
 
ABSTRACT  
 This research aimed to (1) develop 
the model of using the educational quality 
assessment results, (2) examine the model of 
using the educational quality assessment 
results. The target population was 236 
schools under the Office of Rio-et Primary 
Education Area 1, and the experiment 
schools were; Banbaknongdeang School, 
Banma-aue school, and Jaturapakpimarn 
School. The studying held during March to 
September 2015. The quantitative data was 
analyzed by descriptive statistics, the 
qualitative data by the content analysis, the 
research results were found as follows;  
 1. Model Development for Using the 
Educational Quality Assessment Results was 
“SAKET Model” consist of (1) S: Survey, (2) 
A: Analysis, (3) K: Knowledge, (4) E: E-
Supervision, and (5) T: Test – Evaluation.  
 2. The results of experiment of the 
model using of the educational quality 
assessment results were 2 concepts; (1) the 

conceptual using and (2) the operational 
using which consist of the Legitimate, the 
symbolic, and the instrumental respectively.  
 
Keyword: Model of Using the Educational 
Quality Assessment Results,  
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการประเมินตนเองต่อเน่ืองทุกปีโดย
สถานศึกษา และอย่างน้อยหน่ึงคร้ังทุกสามปี
โดยหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพการศึกษา และระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก เพื่อให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่ง
หมาย หลกัการ และแนวทางการจดัการศึกษา
ในแต่ละระดบั ท่ีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ด าเนินการอยา่งนอ้ยหน่ึง
คร้ังในทุกห้าปี และมาตรา 51 (ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประ เ มินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน). 2553) ก าหนดไว้
ว่าในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
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ให้ สมศ. จัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุง
แกไ้ขต่อหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อให้สถานศึกษา
ปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หาก
มิได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ สมศ. รายงาน     
ต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 
คณะก ร รมก า ร  ก า ร อ า ชี ว ศึ กษ าห รื อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อด าเนินการให้
มีการปรับปรุงแกไ้ข กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ 
หลัก เกณฑ์  และวิ ธี การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ยงัก าหนดให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในโดยการส่งเสริม สนบัสนุน และก ากบั
ดูแลของหน่วยงานตน้สังกัด ตามหลกัเกณฑ์
และแนวปฏิบติัท่ีให้สถานศึกษายึดหลกัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยด าเนินการดงัน้ี 
คือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ี มุ่ ง คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ ด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จดัให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
และจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 และประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ขา้งตน้
ต่างให้ความส าคัญกับกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
มุ่งเน้นให้มีการน าผลจากการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นฐานเพื่อ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดย
สถานศึกษา หน่วยงานตน้สังกดั และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายตอ้งให้ความส าคญัและให้มีการน าผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสู่
การวางแผนและพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) 
 อย่างไรก็ตาม ผลจากการติดตามของ 
สมศ. (ปี 2555) เก่ียวกบัการน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในระยะท่ีผ่านมา พบว่า ปัจจัย
ส าคญัท่ีสถานศึกษายงัไม่มีการน าผลประเมิน
ไปใชเ้พื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาแต่อยา่ง
ใด สืบเน่ืองมาจากสถานศึกษาไม่ทราบว่าจะ
น าผลประเมินไปใช้อย่างไร รวมถึงไม่ทราบ
รูปแบบวิธีการน าผลประเมินไปใช้ หรือไม่
ทราบว่าจะต้องน าไปใช้  คณะกรรมการ
สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกัดขาดการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
รวมถึงบุคลากรของสถานศึกษาไม่ เห็น
ความส าคญัหรือไม่ให้ความร่วมมือในการน า
ผลการประ เ มินไปใช้ป รับปรุ งหรือท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  
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 จากสภาพปัญหาและความจ าเป็น
ดงักล่าวขา้งตน้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้จัดท า
โครงการวิจยัการพฒันารูปแบบการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ได้น าผลการ
ประเมินคุณภาพไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้น
ไปท่ีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี
จะท าให้สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพท่ี
สูงข้ึน รวมทั้งบุคลากรของสถานศึกษามีความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของผลการ
ประเมินท่ีมีอยู่และให้ความร่วมมือในการน า
ผลการประ เ มินไปใช้ป รับปรุ งหรือท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อพฒันารูปแบบการน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปใช้ในการพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 2. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย ไดแ้ก่ 
 1.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ รูปแบบการ

น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช ้

 1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพ
ของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 2. กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจัิย  
  2.1 โรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
1 จ านวน 236 แห่ง  
  2.2 โรงเรียนท่ีใช้ในการทดลอง
ใช้รูปแบบ จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียน
ขนาดเล็ก ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นบากหนองแดง
โรงเรียนขนาดกลาง ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นมะอึ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนจตุร
พกัตรพิมาน 
 3. ช่วงเวลาด าเนินการ ระหว่างวนัท่ี 
1 มีนาคม- กนัยายน 2558 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
  1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
1 จ านวน 236 โรงเรียน  
  2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
1 ท่ีทดลองใช้รูปแบบการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพฒันาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ซ่ึงเลือกมาแบบเจาะจง จ านวน 3 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบา้น
บากหนองแดง โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ 
โรงเรียนบา้นมะอึ โรงเรียนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ 
โรงเรียนจตุรพกัตรพิมาน 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ระยะท่ี 1 พฒันารูปแบบการน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ใช้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่ 1) แบบประเมินรูปแบบการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ 2) คู่มือการ
ใช้รูปแบบการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ และ 3) แผนการส่งเสริม
สนับสนุนการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช ้
 ระยะท่ี 2 ทดลองใช้และประเมินผล
การใชรู้ปแบบการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใช้
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 1) แบบ
ประเมินการประชุมช้ีแจง 2) แบบสัมภาษณ์ 
3) แบบส ารวจ 4) แบบสังเกต 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการ
หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
  
สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 ในการพัฒนารูปแบบการน าผล    
การประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน       
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ก่อนน าไปทดลองใช้ใน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ไดด้ าเนินการดงัน้ี  

 ระยะที่ 1 ผลการพฒันารูปแบบการ
น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ใน
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา พบว่า ได้รูปแบบท่ีเรียกว่า 
“การนิเทศแบบสาเกต (SAKET Model)”  
การนิเทศแบบสาเกต (SAKET Model) เป็น
กระบวนการนิเทศท่ีศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหาร 
ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  
ดว้ยยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม และการเสริม
พลังความร่วมมือ โดยใช้กระบวนการวิจัย
ปฏิบติัการ P-A-O-R ในการด าเนินการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ซ่ึ ง มี ท่ีมาจากช่ือเดิมของ
จงัหวดัร้อยเอ็ด คือ สาเกตนครโดยการนิเทศ
แบบสาเกตเกิดข้ึนด้วยความร่วมมือของ
ศึกษานิเทศกทุ์กคน มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาการ
นิเทศ โดยด าเนินการดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศ
ท่ีผ่านมาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 1 
  1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบั
การนิเทศการศึกษา 
  1.3 ศึกษาประวติัความเป็นมา
ของจงัหวดัร้อยเอด็ 
  1.4 สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 
1.1, 1.2 และ 1.3 เพื่อจดัท าร่างแนวทางการ
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นิ เทศของส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 1  
 ขั้นตอนที่ 2 พฒันาการนิเทศแบบสา
เกต (SAKET Model)  โดยการน าร่างแนว
ทางการ นิ เทศของส านัก ง าน เขตพื้ น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จาก
ขั้นตอนท่ี 1 มาวิพากษ์ โดยศึกษานิเทศก์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1 ทุกคน ท าให้ได้ “การนิเทศ
แบบสาเกต (SAKET Model)” ซ่ึงประกอบดว้ย 
5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1 S : Survey เป็น ขั้นการส ารวจ 
ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหา และความตอ้งการ
ของผูรั้บการนิเทศเพื่อให้เร่ืองนั้นๆไดรั้บการ
พฒันาได้บรรลุเป้าหมายตามความตอ้งการ 
ซ่ึงไดม้าโดยใชก้ระบวนการ P-A-O-R ดงัน้ี 
  1)  Plan คือ  การวางแผนเพื่ อ
ส ารวจสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ 
ของผูรั้บการนิเทศเพื่อให้ไดรั้บการพฒันาได้
บรรลุเป้าหมายตามความตอ้งการ  
  2)  Action คือ การปฏิบัติตาม
แผนท่ีวางไว้ในการส ารวจ ศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัปัญหา และความต้องการของผูรั้บ
การนิเทศ เพื่อให้เร่ืองนั้นๆ ไดรั้บการพฒันา
ได้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการ ด้วย
รูปแบบท่ีหลากหลาย  เ ช่น แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  
  3) Observation คือ การรวบรวม
ขอ้มูล จากการส ารวจ สังเกต หรือสัมภาษณ์
สภาพปัจจุบนัปัญหา และความตอ้งการของ

ผูรั้บการนิเทศในประเด็นปัญหาท่ีส าคญั ท่ีจะ
ส่งเสริมใหก้ารจดัการศึกษามีคุณภาพ  
  4) Reflection คือ การสะทอ้นผล
จากการจากการส ารวจ สังเกต หรือสัมภาษณ์
และวิเคราะห์ผลเพื่อให้ไดเ้ร่ืองหรือประเด็น
เร่งด่วนและส าคญัท่ีสุดท่ีจะใช้ในการนิเทศ 
เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ ส่งผล
ใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนต่อไป  
 ขั้นท่ี 2 A : Analysis เ ป็น  ขั้ นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากสภาพปัจจุบนัปัญหา และ
ความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ เพื่อใช้ใน
การวางแผนและก าหนดแนวทางในการนิเทศ 
ซ่ึงไดม้าโดยใชก้ระบวนการ P-A-O-R ดงัน้ี 
  1)  Plan คื อการวางแผนการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากสภาพปัจจุบนัปัญหา และ
ความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ เพื่อน ามาใช้
ในการวางแผนและก าหนดแนวทางในการ
นิเทศ  
  2)  Action คือการปฏิบัติตาม
แผนการวิ เ ค ร าะ ห์ข้อมู ล ท่ี ว า ง ไว้จ า ก
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความ
ตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ เพื่อน ามาใช้ใน
การวางแผนและก าหนดแนวทางในการนิเทศ
  3) Observation คือการรวบรวม
ขอ้มูลจากการส ารวจ สังเกต หรือสัมภาษณ์ 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ผล เพื่อน ามาใช้ในการ
วางแผนและก าหนดแนวทางในการนิเทศ  
  4) Reflection คือ การสะทอ้นผล
การวิ เคราะห์ข้อมูล ท่ีได้จากการส ารวจ 
สังเกตหรือสัมภาษณ์  เพื่อน ามาใช้ในการ
วางแผนและก าหนดแนวทางในการนิเทศ  
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  ขั้นท่ี 3 K : Knowledge เป็นขั้นการ
เ รียน รู้ สู่การพัฒนาท่ีย ั่งยืนด้วยวิ ธีการ ท่ี
หลากหลาย เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา 
การประชุมปฏิบัติการ การปฏิบติักิจกรรม 
การศึกษาความรู้ดว้นตนเอง การช้ีแนะ การ
เป็นพี่เล้ียง ฯลฯ เพื่อให้เร่ืองนั้น ๆ ไดรั้บการ
พฒันาได้บรรลุเป้าหมายตามความตอ้งการ 
ซ่ึงไดม้าโดยใชก้ระบวนการ P-A-O-R ดงัน้ี  
  1) Plan คือ การวางแผนน าการ
เ รียน รู้ สู่การพัฒนาท่ีย ั่งยืนด้วยวิ ธีการ ท่ี
หลากหลาย  เ ช่น  ก ารพัฒนาหลัก สูตร
ฝึกอบรม คู่มือครู รูปแบบการสอน เอกสาร
ประกอบการประชุม การจดักิจกรรมวิชาการ
ต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้เร่ืองนั้นๆ ไดรั้บการพฒันา
ไดบ้รรลุเป้าหมายตามความตอ้งการ 
  2)  Action คือ การปฏิบัติตาม
แผนน าการเรียนรู้สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนด้วย
วธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรม คู่มือครู รูปแบบการสอน เอกสาร
การประชุม การจดักิจกรรมวชิาการต่างๆ ฯลฯ 
เพื่อให้ได้รับการพฒันาได้บรรลุเป้าหมาย
ตามความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ  
  3) Observation คือ การรวบรวม
ข้อมูล และสังเกตผลจากการเรียนรู้สู่การ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายจาก
การปฏิบติักิจกรรมของผูรั้บการนิเทศ  
  4) Reflection คือ การสะทอ้นผล
จากการเรียนรู้สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนดว้ยวิธีการ
ท่ีหลากหลายจากการปฏิบติักิจกรรมของผูรั้บ
การนิเทศ  

  ขั้นท่ี 4 E : E – Supervision เป็น
ขั้นการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดยการใช้ส่ือ  
electronic เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ มและพัฒน าก า ร           
จัดก า ร ศึกษาให้ มี ประ สิท ธิภาพยิ่ ง ข้ึ น             
ซ่ึงไดม้าโดยใชก้ระบวนการ P-A-O-R ดงัน้ี  
  1) Plan คือ การวางแผนน าส่ือ 
Electronic มาเป็นเคร่ืองมือในการนิเทศให้
เข้ากับสภาพบริบทของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 เช่น Internet, Website, Facebook 
ฯลฯ ซ่ึงมีกิจกรรมการวางแผนด าเนินการ คือ 
การก าหนดเน้ือหาท่ีจะนิเทศ การก าหนด
ประเภทของส่ือท่ีจะใช้ การเตรียมการใช้ส่ือ 
และการแจ้งประสานกับผู ้รับการนิเทศ 
เพื่อให้เร่ืองนั้นๆ ได้รับการพฒันาได้บรรลุ
เป้าหมายตามความตอ้งการ  
  2)  Action คือ การปฏิบัติตาม
แผนโดยการสร้ าง ส่ื อ  Electronic และหา
ประสิทธิภาพส่ือ Electronic แล้วน าไปสู่การ
ปฏิบติัการนิเทศ เพื่อให้เร่ืองนั้น ๆ ได้รับการ
พฒันาไดบ้รรลุเป้าหมายตามความตอ้งการของ
ผูรั้บการนิเทศ  
  3) Observation คือ การรวบรวม
ขอ้มูล จากการก ากบั ดูแล ให้มีการนิเทศโดย
ส่ือ Electronic ด าเนินไปควบคู่กับการนิเทศ
ตามปกติ รวมทั้งการแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ระหวา่งการด าเนินการนิเทศโดยส่ือ Electronic  
  4) Reflection คือ การสะท้อนผล
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงานนิเทศ
โดยส่ือ E-supervision และสรุปประเด็นท่ี
น าไปสู่การพฒันาวธีิด าเนินการในรอบต่อไป  
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  ขั้นท่ี 5  T : Test – Evaluation 
เป็น ขั้นการตรวจสอบและการประเมินผล 
ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเน้นการเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และประเมินผล ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึง
ไดม้าโดยใชก้ระบวนการ P-A-O-R ดงัน้ี  
  1) Plan คือ การวางแผนเตรียม
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน แนวทางในการ
ประเมิน และระยะเวลาท่ีใช้ในการประเมิน 
ซ่ึงประเมินโดยวิธีการหลากหลาย เช่น การ
สัมภาษณ์ การสอบถามหรือการสังเกต โดยมี
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหาร ครู 
และผูเ้ก่ียวข้องอ่ืนๆ และร่วมวางแผนสร้าง
แบบประเมิน ดงัน้ี  
   1.1) ศึกษาแนวทางการสร้าง
แบบประเมินต่างๆ และประเด็นการประเมิน
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการใชก้ารนิเทศ และน า
ผลการนิเทศไปใช ้ 
   1.2) สร้างเคร่ืองมือประเมิน
ตามประเด็นท่ีก าหนดข้ึน  
   1.3) การน าแบบประเมินให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ และ 
   1.4) น าผลการตรวจสอบ
จากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 
  2)  Action คือ การปฏิบัติตาม
วางแผน โดยผูนิ้เทศและผูเ้ก่ียวข้องในการ
นิเทศใชว้ธีิการหรือ แบบประเมินท่ีสร้างข้ึน 
  3) Observation คือ การรวบรวม
ข้อมูล  จากการก ากับ ดูแล โดยใช้แบบ
ประเมินท่ีสร้างข้ึน เป็นตัวตรวจสอบการ

ด าเนินการ และผูเ้ก่ียวข้องร่วมกันประเมิน
การนิเทศวา่มีความเหมาะสมหรือไม่  
  4) Reflection คือ การสะทอ้นผล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผลเป็นการด าเนินการ
ปรับปรุงการนิเทศการประเมินผลและปรับปรุง
การนิเทศ หลังจากร่วมกันตรวจสอบผลจาก
การประเมิน ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันาการนิเทศ    
 ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบการน า
ผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพฒันา
ระบบการประกัน คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  กับโรงเ รียนกลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้วิจัยได้ส ารวจสภาพการด าเนินงาน
พฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และแนวทางด าเนินงานเพื่อน าผล
การประเมินไปใชพ้ฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และได้สัมภาษณ์กลุ่มผู ้บริหาร
โรงเรียน หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน ครูผูส้อน และศึกษานิเทศก์ น า
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับ
แนวคิดการน าผลการประเมินไปใช ้การส ารวจ 
และการสัมภาษณ์ มาตรวจสอบแบบสามเส้า 
สรุปผลในระยะท่ี 1 จากนั้นเขา้สู่ระยะท่ี 2 คือ 
น าผลสรุปในระยะท่ี 1 มาจดัท าร่างรูปแบบการ
น าผลการประเมินไปใช ้แลว้เสนอผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อประเมินยืนยนัรูปแบบดงักล่าว คณะผูว้ิจยั
น ากลับมาปรับปรุงแล้วจัดท าคู่ มือการใช้
รูปแบบการน าผลการประเ มินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ เพื่อให้โรงเรียนน าไปเป็นแนว
ทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาต่อไป ซ่ึงรูปแบบการน าผลการ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช ้มี 2 ระดบั ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั คือ การใช้ในระยะแรกเป็น
การใช้ในเชิงความคิด ท าให้เกิดความกระจ่าง 
ความเข้าใจ การเรียนรู้เก่ียวกับส่ิงท่ีประเมิน 
การใช้ ในระยะต่อมาเ ป็นการใช้ ในเชิ ง
ปฏิบติัการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
  1. การใชใ้นเชิงแนวคิด เป็นการใช้
ในขั้นแรกท่ีผลการประเมินให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
มีอิทธิพลต่อความคิดของผู ้บริหารหรือผู ้ท่ี
เ ก่ี ยวข้อง แต่ไม่ ได้น าไปสู่การตัดสินใจ
โดยตรงต่อแผนงาน/โครงการ/งาน หรือเป็น
การใช้ผลทางออ้ม โดยการน าผลมาสอดแทรก
ในแนวคิดของผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท าให้
ผู ้บริหารรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน รู้สภาพ
ปัญหา ท าให้เขา้ใจในส่ิงท่ีประเมิน เช่น สภาพ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การบริหาร 
น าผลประเมินมาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ
และวิธีแก้ปัญหา ช่วยให้เกิดความกระจ่าง 
ความเข้าใจและการเรียนรู้  จึงไม่ควรถูก
มองข้าม แต่ส่วนใหญ่การใช้ลักษณะน้ีจะ
เกิดข้ึนได้ง่ายเพราะสามารถน าผลการใช้
สอดแทรกอยู่ในแนวคิดได้ตลอดเวลาโดยไม่
จ  าเป็นตอ้งมีเอกสารมาอา้งอิง เป็นการใชใ้นขั้น
แรกท่ีอาจน าไปสู่การใช้ในขั้นต่อไป คือ การ
ใชใ้นเชิงปฏิบติั มีการด าเนินงานดงัน้ี   
  1.1 การน าผลการประเมินแจ้ง
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.2 การศึกษาผลการประเมิน 
  1.3 การน าผลการประเมินมา
ประชุมและอภิปรายร่วมกันของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องเพื่อท าความเข้าใจ สอดคล้องกับ

แนวคิดของ ศิริชยั กาญจนวาสี (2545: 156-167) 
ได้ให้รายละเอียดในการน าผลการประเมินไป
ใช้ ว่า ผลการประเมินอาจน าไปสู่การใช้ผล
หรือไม่ใช้ผลการประเมินก็ได้ ในกรณีท่ีมี     
การน าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ สามารถ
เกิดการใช้ได ้2 ระดบัท่ีมีความสัมพนัธ์กนั คือ 
การใช้ในระยะแรก เป็นการใช้ในเชิงความคิด 
ท าให้เกิดความกระจ่าง ความเขา้ใจการเรียนรู้
เก่ียวกบัส่ิงท่ีประเมิน การใช้ในระยะต่อมาเป็น
การใช้ในเชิงปฏิบัติการ  คือ การใช้ในเชิง
ความคิด (Conceptual use) เป็นการใช้ในขั้ น
แรกท่ีผลการประเมินให้ข้อมูลข่าวสารท่ีมี
อิทธิพลต่อความคิดของผู ้บริหารหรือผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง แต่ไม่ไดน้ าไปสู่การตดัสินใจโดยตรง
ต่อแผนงาน/โครงการ/งาน เช่น ท าให้ผูบ้ริหาร
รับรู้ขอ้มูลการปฏิบติังาน รู้สภาพปัญหา ท าให้
เข้าใจในส่ิงท่ีประเมิน  ซ่ึ งสามารถสะสม
ส าหรับน าไปใช้ในการตดัสินใจเชิงนโยบายท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ผลการประเมินจึงสามารถท า
ให้เกิดผลในเชิงความคิด สร้างความคิดใหม่ 
เม่ือสะสมมากๆ เขา้อาจน าไปสู่ผลในเชิงปฏิบติั 
(Instrumental Impact) เ ก่ี ย ว กั บ แ ผ น ง า น 
โครงการ งาน อนัอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
นโยบาย การจัดล าดับความส าคัญใหม่ การ
ประเมินโครงการทางสังคมสามารถช่วยให้
ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจปรากฏการณ์ทาง
สังคมดีข้ึน การใช้สารสนเทศจากการประเมิน
ในลักษณะน้ี ท าให้เกิดความกระจ่าง ความ
เขา้ใจและการเรียนรู้ จึงไม่ควรถูกมองขา้มการ
ใชผ้ลการประเมินในเชิงความคิด เป็นการใชใ้น
ขั้นแรกท่ีอาจน าไปสู่การใช้ในขั้นต่อไป คือ 
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การใชใ้นเชิงปฏิบติั ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง
สามารถเช่ือมโยงสารสนเทศจากการประเมิน
ไปยงัสถานการณ์จริงของแผนงานโครงการ  
  2. การใชใ้นเชิงปฏิบติัการ ในระยะ
เร่ิมแรก การน าผลการประเมินไปใช้ หมายถึง 
การใช้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีสามารถสังเกตได้ 
ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนโดยตรงทนัทีท่ีทราบ
ผลการประเมินสารสนเทศ จากการประเมิน
เสมื อนเ ป็น เค ร่ื อง มือการเป ล่ี ยนแปลง 
(Instrumental Use) ซ่ึ ง มีผลโดยตรงต่อการ
ตัดสินใจของผู ้บริหารเ ก่ี ยวกับแผนงาน 
โครงการ งานท่ีจะท าต่อไป เช่น ผลการประเมิน 
ท าให้เกิดการตดัสินใจ เปล่ียนแปลงนโยบาย 
ปรับเปล่ียนวิธีด าเนินการ ยุติ ยกเลิกโครงการ 
พฒันาโครงการข้ึนใหม่ตามขอ้เสนอแนะ เป็น
ตน้ หลกัฐานท่ีแสดงถึงการใช้ผลการประเมิน
ในลกัษณะน้ีสามารถสังเกตไดจ้ากรายงานผล
การตดัสินใจ และการสั่งการให้ด าเนินการอนั
เป็นผลมาจากการประเมินโดยการใช้ผลการ
ประเมินในเชิงปฏิบติัจะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง
สามารถเช่ือมโยงสารสนเทศจากการประเมิน
ไปยงัสถานการณ์จริงของแผน โครงการ งาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วราภรณ์ บุญเจียม 
(2546: 32-33) ได้ศึกษารูปแบบการใช้ผลการ
ประเมินภายนอกท่ีไดรั้บรายงานจากส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
4. การใช้ในเชิงปฏิบัติ  (Instrumental use) เป็น
การใชผ้ลการประเมินในการแกปั้ญหาโดยตรง 
และมีหลักฐานส าหรับการอ้างอิง เช่น เป็น
เคร่ืองช่วยในการตดัสินใจออกแบบโครงการ
ปรับเปล่ียนวิธีด าเนินงาน ขยายโครงการ การ

ใช้ลักษณะน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงปรัชญา วิสัยทัศน์ขององค์กร 
หลักการ ทฤษฎีของโครงการ ทรัพยากร การ
ด าเนินงานและอนาคตของแผนงาน โครงการ 
งาน ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  2.1 การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยนั 
(Legitimate use) เป็นการใช้ผลการประเมินเพื่อ
เป็นเหตุผลสนับสนุนหรือยืนย ันผลการ
ตดัสินใจท่ีก าหนดไวล่้วงหน้าของผูบ้ริหาร/     
ผูว้างนโยบาย/ผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง ส่วนการ
บริหารโดยทัว่ไปจะใชใ้นการตรวจสอบผลงาน
ในรอบปีท่ีผ่านมาว่ามีโครงการใดบา้งควรให้
การสนับสนุนต่อไป โครงการใดควรยกเลิก      
มีการด าเนินงาน ดังน้ี  1 )ใช้ เ ป็น เหตุผล
สนบัสนุนหรือยนืยนัผลการตดัสินใจ             2)
ใชใ้นการตรวจสอบผลงานในรอบปีท่ีผา่นมา
วา่ควรสนบัสนุนโครงการใดต่อไป             3)
ใชเ้ปรียบเทียบกบัผลการประเมินในรอบปีท่ี
ผ่ า น ม า  4)ใ ช้ พิ จ า รณ าสนับ ส นุ น ก า ร
ด า เ นินงานพัฒนาเพื่ อปรับปรุง คุณภาพ          
5)ใชอ้า้งอิงประกอบการจดัท าแผนพฒันา 
 2.2 ก า ร ใ ช้ ใ น เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษ ณ์  
(Symbolic use) หรือการใช้ในเชิงชวนเช่ือ 
(Persuasive use) เป็นการใช้ผลการประเมิน
เป็นเคร่ืองช่วยติดตาม ก ากบัหรือควบคุมการ
ประเมินเพื่อแสดงว่าการด าเนินการประเมิน
นั้ น เ ป็นไปตามแนวทางและมีระ เ บียบ
ขั้นตอนท่ีเหมาะสม และยงัเป็นหลักฐาน
สนบัสนุนหรือเสริมนโยบายการบริหารงาน
ของหน่วยงาน เพื่อโนม้น้าวชวนเช่ือให้ผูอ่ื้น
เ กิดความ เ ช่ือ ถือและคล้อยตามให้การ
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สนบัสนุนความคิดของตน ถือว่าเป็นการใช้
ผลแบบการเมือง มีการด าเนินงาน  ได้แก่        
1)ใช้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนา            
2)ใช้ตรวจสอบผลการด าเนินงานขณะจัด
กิจกรรม 3)ใชต้รวจสอบผลการด าเนินงานหลงั
จัดกิจกรรม 4)ใช้ปรับปรุงเปล่ียนแปลง
กิจกรรมในการจดัคร้ังต่อไป 
 2.3 การใช้ในเชิงปฏิบติั (Instrumental 
Use) เป็นการใช้ผลการประเมินเป็นเคร่ืองช่วย
ในการลงมือปฏิบติั หรือแกปั้ญหาโดยตรงและ
มีหลักฐานส าหรับการอ้างอิง ซ่ึงเป็นไปได้
หลายลกัษณะ เช่น น าผลประเมินมาปรับเปล่ียน
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  แผนหรือกิจกรรม
โครงการต่างๆ ปรับวัตถุประสงค์ ปรับวิธี
ด า เนินงาน ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายุ ติ  /
ปรับเปล่ียน/ขยายโครงการ หรือเป็นเคร่ืองมือ
ในการช่วยตดัสินใจออกแบบการปฏิบติังาน 
ซ่ึงการใช้ในลกัษณะน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานในอนาคต มี
การด าเนินงาน คือ ใช้ปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ 
ยทุธศาสตร์ แผนหรือกิจกรรมโครงการ และใช้
ในการด าเนินงานพฒันาปรับปรุง สอดคล้อง
กบัแนวคิดของ ปรีชา รอดมณี (2550 : 30-31) 
สรุปไว้ว่า รูปแบบการใช้ผลการประเมิน
ภายนอก หมายถึง การน าสารสนเทศจากการ
ประเมินภายนอกไปใช้เพื่อการบริหาร การ
ตดัสินใจ การพฒันา และการปรับปรุงงาน ซ่ึง
น ามาใช้ให้มีความสัมพนัธ์กนั คือในระยะแรก
เป็นการใช้ในเชิงแนวคิดท าให้ เกิดความ
กระจ่าง ความเข้าใจ การเรียนรู้เก่ียวกับส่ิงท่ี
ประเมิน หลงัจากนั้นน ามาใช้ในเชิงตรวจสอบ

ยนืยนั ใชใ้นเชิงสัญลกัษณ์และใชใ้นเชิงปฏิบติั 
ดงัน้ี (1) การใช้ในเชิงแนวคิด (Conceptual use) 
เป็นการใช้โดยการน าผลมาสอดแทรกใน
แนวคิดของผูบ้ริหารหรือผูรั้บผิดชอบเป็นการ
รับรู้ขอ้มูลในการปฏิบติังาน ท าให้เขา้ใจส่ิงท่ี
ประเมินและสามารถน าไปใช้ตัดสินใจเชิง
สภาพนโยบายท่ีเก่ียวข้อง เม่ือมีข้อมูลในเชิง
แนวคิดสะสมมากๆ ข้ึนอาจน าไปสู่การใช้ใน
เชิงปฏิบติัได ้(2) การใชใ้นเชิงตรวจสอบยืนยนั 
(Legitimate use) เป็นการใชผ้ลการประเมิน เพื่อ
เป็นเหตุสนับสนุนหรือยืนยนัผลการตดัสินใจ
ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า ผลการประเมินท่ีได้
สามารถน ามาใช้ในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
หรือผูท่ี้มีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง (3) การใช้ในเชิง
สัญลักษณ์  (Symbolic use) เป็นการใช้ผลการ
ประเมินเป็นเคร่ืองช่วยติดตาม ก ากับหรือ
ควบคุมการประเมินเพื่อแสดงวา่การด าเนินการ
ประเมินนั้นเป็นไปตามแนวทางและมีระเบียบ
ขั้นตอนท่ีเหมาะสม ซ่ึงการใช้ในลักษณะน้ี
ไม่ได้สนใจน าผลการประเมินไปใช้ปฏิบัติ
โดยตรง แต่เป็นการใช้ในการควบคุมคุณภาพ
ของการประเมิน จึงอาจไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน  เช่น  การใช้
สารสนเทศของการประเมินโดยผูต้รวจสอบ 
หรือคณะกรรมการก ากบัการประเมิน และ (4) 
การใช้ในเชิงปฏิบติั (Instrumental use) เป็นการ
ใชผ้ลการประเมินในการแกปั้ญหาโดยตรงและ
มีหลกัฐานส าหรับการอา้งอิง เช่น เป็นเคร่ืองมือ
ในการช่วยตดัสินใจออกแบบการปฏิบติังาน 
การใช้ในลกัษณะน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงการปฏิบติังานในอนาคต 
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 การพัฒนารูปแบบการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของรูปแบบการ
น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช ้ไดว้า่ 
“มี 2 ระดบั ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั คือ การใช้ใน
ระยะแรกเป็นการใช้ในเชิงความคิด ท าให้เกิด
ความกระจ่าง ความเขา้ใจ มีการเรียนรู้เก่ียวกบั
ส่ิงท่ีประเมิน การใชใ้นระยะต่อมาเป็นการใชใ้น
เชิงปฏิบติัการ ซ่ึงน าไปใชไ้ดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 
1) การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยนั เป็นการใชผ้ล
การประเมินเพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนหรือ
ยนืยนัผลการตดัสินใจท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ของ
ผูบ้ริหาร/ผูว้างนโยบาย/ผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง 
ส่วนการบริหารโดยทัว่ไปจะใชใ้นการตรวจสอบ

ผลงานในรอบปีท่ีผ่านมาว่ามีโครงการใดบา้ง
ควรให้การสนับสนุนต่อไป โครงการใดควร
ยกเลิก 2) การใชใ้นเชิงสัญลกัษณ์หรือการใชใ้น
เชิงชวนเช่ือ เป็นการใช้ผลการประเมินเป็น
เคร่ืองช่วยติดตาม ก ากับ ควบคุมการประเมิน
เพื่อแสดงว่าการด าเนินการประเมินนั้นเป็นไป
ตามแนวทางและมีระเบียบขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
และย ังเป็นหลักฐานสนับสนุนหรือเสริม
นโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน เพื่อโนม้
นา้วชวนเช่ือให้ผูอ่ื้นเกิดความเช่ือถือและคลอ้ย
ตามใหก้ารสนบัสนุนความคิดของตน 3) การใช้
ในเชิงปฏิบัติเป็นการใช้ผลการประเมินเป็น
เคร่ืองช่วยในการลงมือปฏิบติั หรือแก้ปัญหา
โดยตรงและมีหลกัฐานส าหรับการอา้งอิง ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษามีคุณภาพ” แสดงไดด้งัภาพประกอบ 

 

 
 

แผนภาพ กรอบแนวคิดของรูปแบบการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ไปใชใ้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

การใช้ในเชิงแนวคดิ 
 1. ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการน าผลการประเมินคุณภาพไปใชใ้ห้ชดัเจน 
 2. การน าผลการประเมินเผยแพร่/แจง้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
 3. การศึกษาผลการประเมิน 
 4. การน าผลการประเมินมาประชุมและอภิปรายร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท าความเขา้ใจ 
 5. จดัท าพนัธะสญัญาร่วมกนัระหวา่งบุคลากรในสถานศึกษา 

การใช้ในเชิงปฏิบัติการ 
 

การใชใ้นเชิงตรวจสอบยนืยนั การใชใ้นเชิงสญัลกัษณ์ การใชใ้นเชิงปฏิบติั 

ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษามีคุณภาพ 
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