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พัฒนารู ปแบบการนาผลการประเมินคุณภาพไป
ใช้ ใ นการพัฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษา และ (2) เพื่อทดลองใช้
รู ปแบบการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในของสถานศึ กษา กลุ่ มเป้ าหมายที่ ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ (1) โรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาร้ อยเอ็ด เขต 1
จานวน 236 แห่ง (2) โรงเรี ยนที่ใช้ในการทดลอง
ใช้รูปแบบ จานวน 3 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยน
บ้านบากหนองแดง โรงเรี ยนบ้า นมะอึ และ
โรงเรี ยนจตุรพักตรพิมาน โดยกาหนดช่ วงเวลา
การวิจยั ระหว่าง มีนาคม-กันยายน 2558 ข้อมูล
เชิ งปริ มาณวิ เคราะห์ โดยการหาค่ าเฉลี่ ย และ
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การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่
ได้รั บ การพัฒ นา คื อ การนิ เ ทศแบบสาเกต
(SAKET Model) ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอน
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(การบริ หารการศึกษา) ศึกษานิเทศก์เชี่ ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
(การบริ หารจัดการการศึกษา) ศึกษานิ เทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
3
(รัฐประศาสนศาสตร์) รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Email : zumsa_17@hotmail.com
2

324

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

เกี่ ยวกับสิ่ ง ที่ ประเมิ น และ (2) การใช้ในเชิ ง
ปฏิ บตั ิ การ ซึ่ ง นาไปใช้ไ ด้ใ น 3 ลัก ษณะ คื อ
การใช้ในเชิ งตรวจสอบยืนยัน การใช้ในเชิ ง
สัญลักษณ์ และ การใช้ในเชิงปฏิบตั ิ
ค าส าคั ญ : รู ป แบบการน าผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาไปใช้
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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,
บทนา

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: ESupervision, 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

พระราชบัญญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาเพื่ อพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึ กษาทุ กระดับ ได้แก่ ระบบการประกัน
คุ ณภาพภายในสถานศึ กษา ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนการบริ หารการศึ ก ษาที่ ต้ อ ง
ดาเนิ นการประเมิ นตนเองต่ อเนื่ องทุ กปี โดย
สถานศึกษา และอย่างน้อยหนึ่ งครั้ งทุ กสามปี
โดยหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อนาไปสู่ การพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และระบบการประเมิ น
คุ ณ ภาพภายนอก เพื่ อ ให้ มี ก ารตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึ งถึ งความมุ่ง
หมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา
ในแต่ ละระดับ ที่ สานักงานรั บรองมาตรฐาน
และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก าร
มหาชน) หรื อ สมศ. ดาเนิ นการอย่างน้อยหนึ่ ง
ครั้ งในทุ ก ห้ า ปี และมาตรา 51 (ส านัก งาน
รั บ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน). 2553) กาหนดไว้
ว่ า ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น ภายนอกของ
สถานศึ กษาใดไม่ ได้ตามมาตรฐานที่ กาหนด
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ให้ สมศ. จัด ท าข้อ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง
แก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สถานศึกษา
ปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด หาก
มิ ไ ด้ด าเนิ น การดัง กล่ า ว ให้ สมศ. รายงาน
ต่ อ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ห รื อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดาเนินการให้
มีการปรับปรุ งแก้ไข กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การประกั น คุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ยังกาหนดให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในโดยการส่ งเสริ ม สนับสนุ น และกากับ
ดู แลของหน่ วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ิที่ให้สถานศึกษายึดหลักการมี
ส่ วนร่ วมของชุ มชนและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยดาเนิ นการดังนี้
คือกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ กษาของ
สถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึ กษาของสถานศึ กษา จัดระบบบริ หาร
และสารสนเทศ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จัด ให้ มี ก าร
ติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษา จัดให้มี
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จัด ท ารายงาน
ประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
และจัดให้มีการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่ องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
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และวิ ธี ก ารประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา พ.ศ.
2553 และประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การประกัน คุ ณ ภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ข้างต้น
ต่ า งให้ ค วามส าคัญกับ กระบวนการติ ดตาม
ตรวจสอบและการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษา
มุ่ ง เน้ น ให้ มี ก ารน าผลจากการติ ดตามและ
ประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษามาใช้เป็ นฐานเพื่ อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง โดย
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายต้องให้ความสาคัญและให้มีการนาผล
การประเมิ นคุ ณภาพทั้งภายในและภายนอกสู่
การวางแผนและพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545)
อย่างไรก็ตาม ผลจากการติดตามของ
สมศ. (ปี 2555) เกี่ ยวกับการนาผลการประเมิน
ไปใช้ ใ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาในระยะที่ ผ่ า นมา พบว่ า ปั จจัย
สาคัญที่สถานศึกษายังไม่มีการนาผลประเมิน
ไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่อย่าง
ใด สื บเนื่ องมาจากสถานศึ กษาไม่ทราบว่าจะ
นาผลประเมิ นไปใช้อย่างไร รวมถึ งไม่ทราบ
รู ปแบบวิธี การน าผลประเมิ นไปใช้ หรื อไม่
ทราบว่ า จะต้ อ งน าไปใช้ คณะกรรมการ
สถานศึ กษาและหน่ วยงานต้นสั งกัดขาดการ
กากับติ ดตามการดาเนิ นงานของสถานศึ กษา
รวมถึ ง บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาไม่ เ ห็ น
ความสาคัญหรื อไม่ให้ความร่ วมมือในการนา
ผลการประเมิ น ไปใช้ ป รั บปรุ งหรื อท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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จากสภาพปั ญ หาและความจ าเป็ น
ดังกล่ าวข้างต้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาร้ อ ยเอ็ ด เขต 1 จึ ง ได้ จ ัด ท า
โครงการวิจยั การพัฒนารู ปแบบการนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กัด ได้ น าผลการ
ประเมิ นคุ ณภาพไปใช้ป รั บ ปรุ ง และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้น
ไปที่ ก ารพัฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพ
ภายในของสถานศึ กษา ผลจากการวิจยั ครั้ งนี้
จะท าให้ส ถานศึ ก ษามี ก ารพัฒนาคุ ณภาพที่
สู งขึ้น รวมทั้งบุคลากรของสถานศึกษามีความ
ตระหนั ก และเห็ น ความส าคัญ ของผลการ
ประเมิ นที่ มีอยู่และให้ความร่ วมมื อในการนา
ผลการประเมิ น ไปใช้ ป รั บปรุ งหรื อท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อพัฒนารู ป แบบการนาผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพไปใช้ใ นการพัฒ นาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. เพื่ อทดลองใช้รู ป แบบการนาผล
การประเมินคุ ณภาพการศึกษาไปใช้ใ นการ
พัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย ได้แก่
1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รู ปแบบการ
นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้
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1.2 ตัว แปรตาม ได้แ ก่ คุ ณ ภาพ
ของระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา
2. กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต
1 จานวน 236 แห่ง
2.2 โรงเรี ยนที่ใช้ในการทดลอง
ใช้รูปแบบ จานวน 3 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยน
ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านบากหนองแดง
โรงเรี ยนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านมะอึ
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้ แ ก่ โรงเรี ยนจตุ ร
พักตรพิมาน
3. ช่ วงเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่
1 มีนาคม- กันยายน 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
1. สถานศึ ก ษาในสั ง กัด ส านัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต
1 จานวน 236 โรงเรี ยน
2. สถานศึ ก ษาในสั ง กัด ส านัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต
1 ที่ทดลองใช้รูปแบบการนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาระบบ
การประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษา
ซึ่ งเลื อกมาแบบเจาะจง จานวน 3 โรงเรี ย น
คือ โรงเรี ยนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรี ย นบ้าน
บากหนองแดง โรงเรี ย นขนาดกลาง ได้แก่
โรงเรี ยนบ้านมะอึ โรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่
โรงเรี ยนจตุรพักตรพิมาน

..

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ระยะที่ 1 พัฒนารู ป แบบการน าผล
การประเมินคุ ณภาพการศึกษาไปใช้ใ นการ
พัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในของ
สถานศึ กษา ใช้เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ 1) แบบประเมินรู ปแบบการนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ 2) คู่มือการ
ใช้รู ป แบบการน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาไปใช้ และ 3) แผนการส่ ง เสริ ม
สนับ สนุ น การน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาไปใช้
ระยะที่ 2 ทดลองใช้และประเมินผล
การใช้รูปแบบการนาผลการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาไปใช้ ใ นการพัฒ นาระบบการ
ประกันคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ใช้
เครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ดัง นี้ 1) แบบ
ประเมินการประชุ มชี้ แจง 2) แบบสัมภาษณ์
3) แบบสารวจ 4) แบบสังเกต
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิ งปริ มาณ วิเคราะห์โดยการ
หาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลเชิ งคุณภาพ วิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
สรุ ปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ในการพัฒ นารู ปแบบการน าผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปใช้ ใ น
การพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายใน
ของสถานศึ ก ษา ก่ อ นน าไปทดลองใช้ ใ น
โรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย ได้ดาเนินการดังนี้
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ระยะที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการ
นาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ใน
การพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายใน
ของสถานศึกษา พบว่า ได้รูปแบบที่ เรี ยกว่า
“การนิ เ ทศแบบสาเกต (SAKET Model)”
การนิ เทศแบบสาเกต (SAKET Model) เป็ น
กระบวนการนิ เทศที่ ศึ กษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หาร
ครู และผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้อง มี ส่วนร่ วมในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ด้วยยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่ วม และการเสริ ม
พลัง ความร่ วมมื อ โดยใช้ก ระบวนการวิจ ัย
ปฏิบตั ิการ P-A-O-R ในการดาเนินการนิ เทศ
ติดตามและประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
และพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของ
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ร้ อ ยเอ็ ด เขต 1 ซึ่ งมี ที่ ม าจากชื่ อ เดิ ม ของ
จังหวัดร้อยเอ็ด คือ สาเกตนครโดยการนิเทศ
แบบสาเกตเกิ ด ขึ้ นด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน มีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปั ญหาการ
นิเทศ โดยดาเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาสภาพปั ญหาการนิเทศ
ที่ ผ่า นมาของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การนิเทศการศึกษา
1.3 ศึ ก ษาประวัติ ค วามเป็ นมา
ของจังหวัดร้อยเอ็ด
1.4 สังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากข้อ
1.1, 1.2 และ 1.3 เพื่อจัดทาร่ างแนวทางการ
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นิ เ ทศของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาการนิเทศแบบสา
เกต (SAKET Model) โดยการน าร่ างแนว
ทางการนิ เทศของส านั ก งานเขตพื้ นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาร้ อยเอ็ด เขต 1 จาก
ขั้น ตอนที่ 1 มาวิ พ ากษ์ โดยศึ ก ษานิ เ ทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้ อยเอ็ด เขต 1 ทุ ก คน ท าให้ไ ด้ “การนิ เทศ
แบบสาเกต (SAKET Model)” ซึ่ งประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 S : Survey เป็ น ขั้นการสารวจ
ศึกษาสภาพปั จจุบนั ปัญหา และความต้องการ
ของผูร้ ับการนิเทศเพื่อให้เรื่ องนั้นๆได้รับการ
พัฒนาได้บรรลุ เป้ าหมายตามความต้องการ
ซึ่งได้มาโดยใช้กระบวนการ P-A-O-R ดังนี้
1) Plan คื อ การวางแผนเพื่ อ
สารวจสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการ
ของผูร้ ับการนิเทศเพื่อให้ได้รับการพัฒนาได้
บรรลุเป้ าหมายตามความต้องการ
2) Action คื อ การปฏิ บ ัติ ต าม
แผนที่ ว างไว้ใ นการส ารวจ ศึ ก ษาสภาพ
ปั จจุ บ นั ปั ญหา และความต้องการของผูร้ ั บ
การนิ เทศ เพื่อให้เรื่ องนั้นๆ ได้รับการพัฒนา
ได้บ รรลุ เ ป้ าหมายตามความต้อ งการ ด้ว ย
รู ปแบบที่ ห ลากหลาย เช่ น แบบส ารวจ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
3) Observation คือ การรวบรวม
ข้อมูล จากการสารวจ สังเกต หรื อสัมภาษณ์
สภาพปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการของ
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ผูร้ ับการนิเทศในประเด็นปั ญหาที่สาคัญ ที่จะ
ส่ งเสริ มให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ
4) Reflection คือ การสะท้อนผล
จากการจากการสารวจ สังเกต หรื อสัมภาษณ์
และวิเคราะห์ผลเพื่อให้ได้เรื่ องหรื อประเด็น
เร่ งด่ วนและสาคัญที่ สุดที่ จะใช้ในการนิ เทศ
เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิ ทธิภาพ ส่ งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นต่อไป
ขั้นที่ 2 A : Analysis เป็ น ขั้ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากสภาพปัจจุบนั ปั ญหา และ
ความต้องการของผูร้ ั บการนิ เทศ เพื่อใช้ใ น
การวางแผนและกาหนดแนวทางในการนิเทศ
ซึ่งได้มาโดยใช้กระบวนการ P-A-O-R ดังนี้
1) Plan คื อ การวางแผนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากสภาพปัจจุบนั ปั ญหา และ
ความต้องการของผูร้ ับการนิเทศ เพื่อนามาใช้
ในการวางแผนและกาหนดแนวทางในการ
นิเทศ
2) Action คื อ การปฏิ บั ติ ต าม
แผน การ วิ เ ค ราะ ห์ ข้ อ มู ล ที่ วา งไว้ จ า ก
การศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ ัน ปั ญ หา และความ
ต้องการของผูร้ ับการนิ เทศ เพื่ อนามาใช้ใ น
การวางแผนและกาหนดแนวทางในการนิเทศ
3) Observation คื อการรวบรวม
ข้อมูลจากการสารวจ สังเกต หรื อสัมภาษณ์
เพื่ อ น ามาวิเ คราะห์ ผ ล เพื่ อ นามาใช้ใ นการ
วางแผนและกาหนดแนวทางในการนิเทศ
4) Reflection คือ การสะท้อนผล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจ
สั ง เกตหรื อสั ม ภาษณ์ เพื่ อ น ามาใช้ใ นการ
วางแผนและกาหนดแนวทางในการนิเทศ
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ขั้นที่ 3 K : Knowledge เป็ นขั้นการ
เรี ยนรู ้ สู่ การพัฒ นาที่ ย ั่ง ยื น ด้ ว ยวิ ธี การที่
หลากหลาย เช่ น การอบรม ประชุ ม สัมมนา
การประชุ ม ปฏิ บ ัติก าร การปฏิ บ ตั ิ กิ จ กรรม
การศึกษาความรู ้ ดว้ นตนเอง การชี้ แนะ การ
เป็ นพี่เลี้ ยง ฯลฯ เพื่อให้เรื่ องนั้น ๆ ได้รับการ
พัฒนาได้บรรลุ เป้ าหมายตามความต้องการ
ซึ่งได้มาโดยใช้กระบวนการ P-A-O-R ดังนี้
1) Plan คื อ การวางแผนนาการ
เรี ยนรู ้ สู่ การพัฒ นาที่ ย ั่ง ยื น ด้ ว ยวิ ธี การที่
หลากหลาย เช่ น การพั ฒ นาหลั ก สู ตร
ฝึ กอบรม คู่มือครู รู ปแบบการสอน เอกสาร
ประกอบการประชุ ม การจัดกิจกรรมวิชาการ
ต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้เรื่ องนั้นๆ ได้รับการพัฒนา
ได้บรรลุเป้ าหมายตามความต้องการ
2) Action คื อ การปฏิ บ ัติ ต าม
แผนน าการเรี ย นรู ้ สู่ ก ารพัฒนาที่ ย งั่ ยื น ด้ว ย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาหลักสู ตร
ฝึ กอบรม คู่มือครู รู ปแบบการสอน เอกสาร
การประชุม การจัดกิจกรรมวิชาการต่างๆ ฯลฯ
เพื่ อ ให้ ไ ด้รั บ การพัฒ นาได้บ รรลุ เ ป้ าหมาย
ตามความต้องการของผูร้ ับการนิเทศ
3) Observation คือ การรวบรวม
ข้อ มู ล และสั ง เกตผลจากการเรี ย นรู ้ สู่ ก าร
พัฒนาที่ ย งั่ ยืนด้วยวิธี ก ารที่ หลากหลายจาก
การปฏิบตั ิกิจกรรมของผูร้ ับการนิเทศ
4) Reflection คือ การสะท้อนผล
จากการเรี ยนรู ้สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายจากการปฏิบตั ิกิจกรรมของผูร้ ับ
การนิเทศ
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ขั้น ที่ 4 E : E – Supervision เป็ น
ขั้นการนิ เทศแบบมี ส่วนร่ วม โดยการใช้สื่อ
electronic เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
จั ด การศึ ก ษ าใ ห้ มี ประ สิ ทธิ ภาพยิ่ ง ขึ้ น
ซึ่งได้มาโดยใช้กระบวนการ P-A-O-R ดังนี้
1) Plan คื อ การวางแผนน าสื่ อ
Electronic มาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการนิ เทศให้
เข้า กับ สภาพบริ บ ทของโรงเรี ย นในสั ง กัด
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ร้ อยเอ็ด เขต 1 เช่ น Internet, Website, Facebook
ฯลฯ ซึ่ งมี กิจกรรมการวางแผนดาเนิ นการ คือ
การก าหนดเนื้ อ หาที่ จ ะนิ เ ทศ การก าหนด
ประเภทของสื่ อที่จะใช้ การเตรี ยมการใช้สื่อ
และการแจ้ ง ประสานกั บ ผู ้รั บ การนิ เ ทศ
เพื่ อให้เรื่ องนั้นๆ ได้รับการพัฒนาได้บ รรลุ
เป้ าหมายตามความต้องการ
2) Action คื อ การปฏิ บ ัติ ต าม
แผนโดยการสร้ างสื่ อ Electronic และหา
ประสิ ทธิ ภาพสื่ อ Electronic แล้วน าไปสู่ การ
ปฏิ บตั ิการนิ เทศ เพื่ อให้เรื่ องนั้น ๆ ได้รับการ
พัฒนาได้บรรลุเป้ าหมายตามความต้องการของ
ผูร้ ับการนิเทศ
3) Observation คื อ การรวบรวม
ข้อมูล จากการก ากับ ดู แล ให้มีการนิ เทศโดย
สื่ อ Electronic ด าเนิ นไปควบคู่ ก ับการนิ เทศ
ตามปกติ รวมทั้งการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิ ดขึ้ น
ระหว่างการดาเนิ นการนิ เทศโดยสื่ อ Electronic
4) Reflection คื อ การสะท้อนผล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนิ นงานนิ เทศ
โดยสื่ อ E-supervision และสรุ ปประเด็ น ที่
นาไปสู่ การพัฒนาวิธีดาเนิ นการในรอบต่อไป

330

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

ขั้นที่ 5 T : Test – Evaluation
เป็ น ขั้นการตรวจสอบและการประเมิ นผล
ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่เน้นการเปิ ดโอกาสให้
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ
และประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ ง
ได้มาโดยใช้กระบวนการ P-A-O-R ดังนี้
1) Plan คื อ การวางแผนเตรี ย ม
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน แนวทางในการ
ประเมิน และระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน
ซึ่ งประเมิ นโดยวิธีการหลากหลาย เช่ น การ
สัมภาษณ์ การสอบถามหรื อการสังเกต โดยมี
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริ หาร ครู
และผูเ้ กี่ ยวข้องอื่ นๆ และร่ วมวางแผนสร้ า ง
แบบประเมิน ดังนี้
1.1) ศึกษาแนวทางการสร้าง
แบบประเมินต่างๆ และประเด็นการประเมิน
ที่เกี่ยวกับการดาเนิ นการใช้การนิ เทศ และนา
ผลการนิเทศไปใช้
1.2) สร้างเครื่ องมือประเมิน
ตามประเด็นที่กาหนดขึ้น
1.3) การนาแบบประเมินให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ และ
1.4) น าผลการตรวจสอบ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
2) Action คื อ การปฏิ บ ัติ ต าม
วางแผน โดยผูน้ ิ เทศและผูเ้ กี่ ย วข้องในการ
นิเทศใช้วธิ ีการหรื อ แบบประเมินที่สร้างขึ้น
3) Observation คือ การรวบรวม
ข้ อ มู ล จากการก ากั บ ดู แ ล โดยใช้ แ บบ
ประเมิ น ที่ ส ร้ า งขึ้ น เป็ นตัว ตรวจสอบการ
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ดาเนิ นการ และผูเ้ กี่ ย วข้องร่ วมกันประเมิ น
การนิเทศว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่
4) Reflection คือ การสะท้อนผล
การเก็ บรวบรวมข้อมู ลผลเป็ นการดาเนิ นการ
ปรับปรุ งการนิเทศการประเมินผลและปรับปรุ ง
การนิ เทศ หลังจากร่ วมกันตรวจสอบผลจาก
การประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็ นของ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการพัฒนาการนิ เทศ
ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบการนา
ผลการประเมิ นคุ ณภาพไปใช้ใ นการพัฒนา
ระบบการประกั น คุ ณภาพภายในของ
สถานศึ ก ษา กั บ โรงเรี ยนกลุ่ ม เป้ าหมาย
คณะผู้วิ จ ัย ได้ ส ารวจสภาพการด าเนิ น งาน
พัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษา และแนวทางดาเนิ นงานเพื่อนาผล
การประเมินไปใช้พฒั นาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึ กษา และได้สั มภาษณ์ กลุ่ มผู ้บริ หาร
โรงเรี ยน หัวหน้างานประกันคุ ณภาพภายใน
ของโรงเรี ยน ครู ผูส้ อน และศึ กษานิ เทศก์ นา
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ
แนวคิดการนาผลการประเมินไปใช้ การสารวจ
และการสัมภาษณ์ มาตรวจสอบแบบสามเส้ า
สรุ ปผลในระยะที่ 1 จากนั้นเข้าสู่ ระยะที่ 2 คื อ
นาผลสรุ ปในระยะที่ 1 มาจัดทาร่ างรู ปแบบการ
นาผลการประเมินไปใช้ แล้วเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่อประเมินยืนยันรู ปแบบดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั
น ากลั บ มาปรั บ ปรุ งแล้ ว จัด ท าคู่ มื อ การใช้
รู ปแบบการน าผลการประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษาไปใช้ เพื่อให้โรงเรี ยนนาไปเป็ นแนว
ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาต่อไป ซึ่ งรู ปแบบการนาผลการ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ มี 2 ระดับ ที่มี
ความสัมพันธ์ กนั คื อ การใช้ในระยะแรกเป็ น
การใช้ในเชิ งความคิด ทาให้เกิ ดความกระจ่าง
ความเข้าใจ การเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ประเมิ น
การใช้ ใ นระยะต่ อ มาเป็ นการใช้ ใ นเชิ ง
ปฏิบตั ิการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การใช้ในเชิงแนวคิด เป็ นการใช้
ในขั้นแรกที่ผลการประเมินให้ขอ้ มูลข่าวสารที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อความคิ ดของผู ้บ ริ หารหรื อผู ้ที่
เกี่ ย วข้ อ ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ น าไปสู่ การตั ด สิ นใจ
โดยตรงต่ อแผนงาน/โครงการ/งาน หรื อเป็ น
การใช้ผลทางอ้อม โดยการนาผลมาสอดแทรก
ในแนวคิดของผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทาให้
ผู้บ ริ ห ารรั บ รู้ ข ้อมู ลการปฏิ บ ัติ ง าน รู้ สภาพ
ปั ญหา ทาให้เข้าใจในสิ่ งที่ประเมิน เช่น สภาพ
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การบริ หาร
น าผลประเมิ นมาร่ วมกันวิ เคราะห์ หาสาเหตุ
และวิ ธี แก้ ปั ญหา ช่ วยให้ เกิ ดความกระจ่ า ง
ความเข้ า ใจและการเรี ยนรู ้ จึ ง ไม่ ค วรถู ก
มองข้า ม แต่ ส่ วนใหญ่ ก ารใช้ ล ั ก ษณะนี้ จะ
เกิ ด ขึ้ นได้ ง่ า ยเพราะสามารถน าผลการใช้
สอดแทรกอยู่ในแนวคิ ดได้ตลอดเวลาโดยไม่
จาเป็ นต้องมีเอกสารมาอ้างอิง เป็ นการใช้ในขั้น
แรกที่ อาจนาไปสู่ การใช้ในขั้นต่ อไป คื อ การ
ใช้ในเชิงปฏิบตั ิ มีการดาเนินงานดังนี้
1.1 การน าผลการประเมิ น แจ้ง
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
1.2 การศึกษาผลการประเมิน
1.3 การน าผลการประเมิ น มา
ประชุ ม และอภิ ป รายร่ วมกั น ของทุ ก ฝ่ ายที่
เกี่ ย วข้ องเพื่ อ ท าความเข้า ใจ สอดคล้ องกั บ
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แนวคิดของ ศิริชยั กาญจนวาสี (2545: 156-167)
ได้ให้รายละเอียดในการนาผลการประเมินไป
ใช้ ว่ า ผลการประเมิ นอาจน าไปสู่ การใช้ผล
หรื อไม่ ใ ช้ ผ ลการประเมิ นก็ ไ ด้ ในกรณี ที่ มี
การนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ สามารถ
เกิ ดการใช้ได้ 2 ระดับที่มีความสัมพันธ์กนั คือ
การใช้ในระยะแรก เป็ นการใช้ในเชิ งความคิด
ทาให้เกิ ดความกระจ่าง ความเข้าใจการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับสิ่ งที่ประเมิน การใช้ในระยะต่อมาเป็ น
การใช้ ใ นเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร คื อ การใช้ ใ นเชิ ง
ความคิ ด (Conceptual use) เป็ นการใช้ ใ นขั้ น
แรกที่ ผลการประเมิ นให้ ข ้อมู ลข่ า วสารที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด ของผู ้บ ริ หารหรื อผู ้ที่
เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้นาไปสู่ การตัดสิ นใจโดยตรง
ต่อแผนงาน/โครงการ/งาน เช่ น ทาให้ผูบ้ ริ หาร
รับรู้ขอ้ มูลการปฏิบตั ิงาน รู้สภาพปั ญหา ทาให้
เข้ า ใจในสิ่ งที่ ป ระเมิ น ซึ่ งสามารถสะสม
สาหรับนาไปใช้ในการตัดสิ นใจเชิ งนโยบายที่
เกี่ยวข้อง เป็ นต้น ผลการประเมินจึงสามารถทา
ให้เกิ ดผลในเชิ งความคิ ด สร้ างความคิ ดใหม่
เมื่อสะสมมากๆ เข้าอาจนาไปสู่ ผลในเชิงปฏิบตั ิ
(Instrumental Impact) เ กี่ ย ว กั บ แ ผ น ง า น
โครงการ งาน อันอาจนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย การจัดล าดับความส าคัญใหม่ การ
ประเมิ นโครงการทางสั งคมสามารถช่ วยให้
ผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องเข้าใจปรากฏการณ์ทาง
สังคมดี ข้ ึน การใช้สารสนเทศจากการประเมิน
ในลักษณะนี้ ท าให้ เกิ ดความกระจ่ า ง ความ
เข้าใจและการเรี ยนรู้ จึงไม่ควรถูกมองข้ามการ
ใช้ผลการประเมินในเชิงความคิด เป็ นการใช้ใน
ขั้นแรกที่ อาจน าไปสู่ การใช้ในขั้นต่ อไป คื อ
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การใช้ในเชิงปฏิบตั ิ ซึ่ งจะเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ กี่ยวข้อง
สามารถเชื่ อมโยงสารสนเทศจากการประเมิ น
ไปยังสถานการณ์จริ งของแผนงานโครงการ
2. การใช้ในเชิงปฏิบตั ิการ ในระยะ
เริ่ มแรก การนาผลการประเมิ นไปใช้ หมายถึ ง
การใช้อย่างเป็ นรู ปธรรมที่ สามารถสั งเกตได้
ซึ่ งเป็ นปฏิ กิริยาที่เกิ ดขึ้นโดยตรงทันที ที่ทราบ
ผลการประเมิ นสารสนเทศ จากการประเมิ น
เสมื อนเป็ นเครื่ องมื อการเปลี่ ยนแปลง
(Instrumental Use) ซึ่ งมี ผ ลโดยตรงต่ อ การ
ตั ด สิ นใจของผู ้ บ ริ หารเกี่ ย วกั บ แผนงาน
โครงการ งานที่จะทาต่อไป เช่น ผลการประเมิน
ทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจ เปลี่ ยนแปลงนโยบาย
ปรับเปลี่ ยนวิธีดาเนิ นการ ยุติ ยกเลิ กโครงการ
พัฒนาโครงการขึ้นใหม่ตามข้อเสนอแนะ เป็ น
ต้น หลักฐานที่แสดงถึงการใช้ผลการประเมิน
ในลักษณะนี้ สามารถสังเกตได้จากรายงานผล
การตัดสิ นใจ และการสั่งการให้ดาเนิ นการอัน
เป็ นผลมาจากการประเมิ นโดยการใช้ผลการ
ประเมินในเชิ งปฏิ บตั ิจะเกิ ดขึ้นเมื่อผูเ้ กี่ ยวข้อง
สามารถเชื่ อมโยงสารสนเทศจากการประเมิ น
ไปยังสถานการณ์ จริ งของแผน โครงการ งาน
สอดคล้องกับแนวคิ ดของ วราภรณ์ บุ ญเจี ยม
(2546: 32-33) ได้ศึ กษารู ปแบบการใช้ผลการ
ประเมินภายนอกที่ได้รับรายงานจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
4. การใช้ในเชิ งปฏิ บ ัติ (Instrumental use) เป็ น
การใช้ผลการประเมินในการแก้ปัญหาโดยตรง
และมี หลักฐานส าหรั บการอ้า งอิ ง เช่ น เป็ น
เครื่ องช่ วยในการตัดสิ นใจออกแบบโครงการ
ปรับเปลี่ ยนวิธีดาเนิ นงาน ขยายโครงการ การ
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ใช้ ล ั ก ษณะนี้ อาจจะส่ งผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงปรั ชญา วิ สั ย ทัศน์ ขององค์ ก ร
หลักการ ทฤษฎี ของโครงการ ทรั พยากร การ
ดาเนิ นงานและอนาคตของแผนงาน โครงการ
งาน ซึ่ งสามารถเกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
2.1 การใช้ในเชิ งตรวจสอบยืนยัน
(Legitimate use) เป็ นการใช้ผลการประเมินเพื่อ
เป็ นเหตุ ผ ลสนั บ สนุ นหรื อยื น ยัน ผลการ
ตัดสิ นใจที่ ก าหนดไว้ล่ วงหน้าของผูบ้ ริ หาร/
ผูว้ างนโยบาย/ผูท้ ี่ มี หน้าที่ เกี่ ยวข้อง ส่ วนการ
บริ หารโดยทัว่ ไปจะใช้ในการตรวจสอบผลงาน
ในรอบปี ที่ ผ่านมาว่ามี โครงการใดบ้างควรให้
การสนับสนุ นต่ อไป โครงการใดควรยกเลิ ก
มี ก ารด าเนิ น งาน ดั ง นี้ 1)ใช้ เ ป็ นเหตุ ผ ล
สนับสนุนหรื อยืนยันผลการตัดสิ นใจ
2)
ใช้ในการตรวจสอบผลงานในรอบปี ที่ผา่ นมา
ว่าควรสนับสนุ นโครงการใดต่อไป
3)
ใช้เปรี ยบเทียบกับผลการประเมินในรอบปี ที่
ผ่ า น ม า 4)ใ ช้ พิ จ า ร ณ า ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนิ น งานพัฒ นาเพื่ อ ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพ
5)ใช้อา้ งอิงประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
2.2 ก า ร ใ ช้ ใ น เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษ ณ์
(Symbolic use) หรื อการใช้ ใ นเชิ ง ชวนเชื่ อ
(Persuasive use) เป็ นการใช้ผลการประเมิ น
เป็ นเครื่ องช่วยติดตาม กากับหรื อควบคุมการ
ประเมินเพื่อแสดงว่าการดาเนิ นการประเมิ น
นั้ นเป็ นไปตามแนวทางและมี ร ะเบี ย บ
ขั้น ตอนที่ เ หมาะสม และยัง เป็ นหลัก ฐาน
สนับสนุ นหรื อเสริ มนโยบายการบริ หารงาน
ของหน่ วยงาน เพื่อโน้มน้าวชวนเชื่ อให้ผอู ้ ื่น
เกิ ด ความเชื่ อถื อ และคล้ อ ยตามให้ ก าร
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สนับสนุ นความคิ ดของตน ถื อว่าเป็ นการใช้
ผลแบบการเมื อ ง มี ก ารด าเนิ น งาน ได้แ ก่
1)ใช้ ใ นการก าหนดแนวทางการพั ฒ นา
2)ใช้ ต รวจสอบผลการด าเนิ นงานขณะจัด
กิจกรรม 3)ใช้ตรวจสอบผลการดาเนินงานหลัง
จัด กิ จ กรรม 4)ใช้ ป รั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลง
กิจกรรมในการจัดครั้งต่อไป
2.3 การใช้ในเชิ งปฏิ บตั ิ (Instrumental
Use) เป็ นการใช้ผลการประเมินเป็ นเครื่ องช่ วย
ในการลงมือปฏิบตั ิ หรื อแก้ปัญหาโดยตรงและ
มี หลักฐานส าหรั บการอ้างอิ ง ซึ่ งเป็ นไปได้
หลายลักษณะ เช่น นาผลประเมินมาปรับเปลี่ยน
วิ สั ย ทัศ น์ ยุ ท ธศาสตร์ แผนหรื อกิ จ กรรม
โครงการต่ า งๆ ปรั บ วัตถุ ป ระสงค์ ปรั บวิ ธี
ด าเนิ นงาน ปฏิ บ ั ติ ก ารแก้ ไ ขปั ญหายุ ติ /
ปรับเปลี่ ยน/ขยายโครงการ หรื อเป็ นเครื่ องมือ
ในการช่ วยตัดสิ นใจออกแบบการปฏิ บ ตั ิ งาน
ซึ่ งการใช้ในลักษณะนี้ อาจจะส่ งผลกระทบต่อ
การเปลี่ ยนแปลงการปฏิ บ ัติงานในอนาคต มี
การด าเนิ นงาน คื อ ใช้ปรั บเปลี่ ยนวิสั ยทัศน์
ยุทธศาสตร์ แผนหรื อกิจกรรมโครงการ และใช้
ในการดาเนิ นงานพัฒนาปรั บปรุ ง สอดคล้อง
กับแนวคิ ดของ ปรี ชา รอดมณี (2550 : 30-31)
สรุ ปไว้ว่ า รู ปแบบการใช้ ผ ลการประเมิ น
ภายนอก หมายถึ ง การนาสารสนเทศจากการ
ประเมิ นภายนอกไปใช้เพื่ อการบริ หาร การ
ตัดสิ นใจ การพัฒนา และการปรับปรุ งงาน ซึ่ ง
นามาใช้ให้มีความสัมพันธ์กนั คือในระยะแรก
เป็ นการใช้ ใ นเชิ ง แนวคิ ด ท าให้ เ กิ ด ความ
กระจ่ าง ความเข้าใจ การเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับสิ่ งที่
ประเมิน หลังจากนั้นนามาใช้ในเชิ งตรวจสอบ
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ยืนยัน ใช้ในเชิงสัญลักษณ์และใช้ในเชิงปฏิบตั ิ
ดังนี้ (1) การใช้ในเชิ งแนวคิด (Conceptual use)
เป็ นการใช้ โ ดยการน าผลมาสอดแทรกใน
แนวคิดของผูบ้ ริ หารหรื อผูร้ ับผิดชอบเป็ นการ
รับรู้ ขอ้ มูลในการปฏิ บตั ิงาน ทาให้เข้าใจสิ่ งที่
ประเมิ นและสามารถน าไปใช้ ต ัดสิ นใจเชิ ง
สภาพนโยบายที่ เกี่ ยวข้อง เมื่ อมี ข้อมูลในเชิ ง
แนวคิดสะสมมากๆ ขึ้ นอาจนาไปสู่ การใช้ใน
เชิงปฏิบตั ิได้ (2) การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน
(Legitimate use) เป็ นการใช้ผลการประเมิน เพื่อ
เป็ นเหตุสนับสนุ นหรื อยืนยันผลการตัดสิ นใจ
ที่ ก าหนดไว้ล่ ว งหน้ า ผลการประเมิ นที่ ไ ด้
สามารถนามาใช้ในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
หรื อผูท้ ี่ มี หน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้อง (3) การใช้ในเชิ ง
สั ญลักษณ์ (Symbolic use) เป็ นการใช้ผลการ
ประเมิ น เป็ นเครื่ องช่ ว ยติ ดตาม ก ากั บ หรื อ
ควบคุมการประเมินเพื่อแสดงว่าการดาเนิ นการ
ประเมินนั้นเป็ นไปตามแนวทางและมีระเบียบ
ขั้นตอนที่ เหมาะสม ซึ่ งการใช้ ในลักษณะนี้
ไม่ ได้สนใจน าผลการประเมิ นไปใช้ ปฏิ บ ัติ
โดยตรง แต่เป็ นการใช้ในการควบคุ มคุ ณภาพ
ของการประเมิน จึงอาจไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ ย นแปลงการปฏิ บ ั ติ ง าน เช่ น การใช้
สารสนเทศของการประเมิ นโดยผูต้ รวจสอบ
หรื อคณะกรรมการกากับการประเมิน และ (4)
การใช้ในเชิ งปฏิบตั ิ (Instrumental use) เป็ นการ
ใช้ผลการประเมินในการแก้ปัญหาโดยตรงและ
มีหลักฐานสาหรับการอ้างอิง เช่น เป็ นเครื่ องมือ
ในการช่ วยตัดสิ นใจออกแบบการปฏิ บ ตั ิ งาน
การใช้ในลักษณะนี้ อาจจะส่ งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิงานในอนาคต
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ข้ อเสนอแนะ
การพัฒ นารู ปแบบการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดของรู ปแบบการ
นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ ได้วา่
“มี 2 ระดับ ที่มีความสัมพันธ์กนั คือ การใช้ใน
ระยะแรกเป็ นการใช้ในเชิ งความคิด ทาให้เกิ ด
ความกระจ่าง ความเข้าใจ มีการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ
สิ่ งที่ประเมิน การใช้ในระยะต่อมาเป็ นการใช้ใน
เชิงปฏิบตั ิการ ซึ่ งนาไปใช้ได้ใน 3 ลักษณะ คือ
1) การใช้ในเชิ งตรวจสอบยืนยัน เป็ นการใช้ผล
การประเมิ นเพื่ อเป็ นเหตุ ผลสนับสนุ นหรื อ
ยืนยันผลการตัดสิ นใจที่กาหนดไว้ล่วงหน้าของ
ผูบ้ ริ หาร/ผูว้ างนโยบาย/ผูท้ ี่ มี หน้าที่ เกี่ ยวข้อง
ส่ วนการบริ หารโดยทัว่ ไปจะใช้ในการตรวจสอบ
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ผลงานในรอบปี ที่ ผ่านมาว่ามี โครงการใดบ้าง
ควรให้ การสนับสนุ นต่ อไป โครงการใดควร
ยกเลิก 2) การใช้ในเชิงสัญลักษณ์หรื อการใช้ใน
เชิ งชวนเชื่ อ เป็ นการใช้ผลการประเมิ นเป็ น
เครื่ องช่ วยติ ดตาม ก ากับ ควบคุ มการประเมิ น
เพื่อแสดงว่าการดาเนิ นการประเมินนั้นเป็ นไป
ตามแนวทางและมีระเบียบขั้นตอนที่เหมาะสม
และยัง เป็ นหลั ก ฐานสนั บ สนุ น หรื อเสริ ม
นโยบายการบริ หารงานของหน่วยงาน เพื่อโน้ม
น้าวชวนเชื่ อให้ผอู ้ ื่นเกิ ดความเชื่ อถือและคล้อย
ตามให้การสนับสนุนความคิดของตน 3) การใช้
ในเชิ งปฏิ บ ัติ เป็ นการใช้ผลการประเมิ นเป็ น
เครื่ องช่ วยในการลงมื อปฏิ บตั ิ หรื อแก้ปั ญหา
โดยตรงและมีหลักฐานสาหรับการอ้างอิง ซึ่งจะ
ส่ งผลให้ระบบการประกันคุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษามีคุณภาพ” แสดงได้ดงั ภาพประกอบ

การใช้ ในเชิงแนวคิด
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการนาผลการประเมินคุณภาพไปใช้ให้ชดั เจน
2. การนาผลการประเมินเผยแพร่ /แจ้งทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
3. การศึกษาผลการประเมิน
4. การนาผลการประเมินมาประชุมและอภิปรายร่ วมกันของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจ
5. จัดทาพันธะสัญญาร่ วมกันระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา
การใช้ ในเชิงปฏิบัติการ

การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน

การใช้ในเชิงสัญลักษณ์

การใช้ในเชิงปฏิบตั ิ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีคณ
ุ ภาพ

แผนภาพ กรอบแนวคิดของรู ปแบบการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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