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การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร  
สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาระบบสารสนเทศงานคุณภาพภายในโรงเรียน
กัลยาณวัตร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โดยใช้แนวคิดการพัฒนาระบบ System 
Development Life Circle: SDLC 5 ขั ้นตอน Stair (1999) และใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาตามวงรอบ PAOR 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูกลุ ่มงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร จำนวน 10 คน  เครื ่องมือในการวิจัยคือ 1) 
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ 2) ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายใน 3) 
แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4) แบบสังเกตการใช้ระบบสารสนเทศบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 5) แบบ
สัมภาษณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ 6) แบบประเมินความพึงพอใจ 7) แบบบันทึกการกำกับติดตามและประเมินผล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  
 ผลวิจัยพบว่า  
  1. สภาพปัญหาระบบสารสนเทศงานประกันคณุภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร อยู่ในระดับมาก  
  2. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร พบว่าระบบไม่สะดวกต่อการ
สืบค้นข้อมูลการประกันคุณภาพ ไม่มีคู่มือการใช้งานระบบ ข้อมูลในระบบยังไม่สมบูรณ ์การเข้าสู่ระบบและการบันทึกข้อมูลทำ
ได้ยาก หลังจากท่ีได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยกระบวนการ SDLC 5 ขัน้ตอนและวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา PAOR ใน
การปรับปรุงงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ส่งผลให้เกิดระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร 
มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล 
 
คำสำคัญ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ, ประกันคณุภาพภายใน 
 
Abstract 
 The Objective of this action research were: 1. to study the condition of information systems 
internal quality assurance in Kanlayanawat School, the secondary educational service area office Khon Kean. 
2. To develop information systems internal quality assurance in Kanlayanawat School, the secondary 
educational service area office Khon Kean by using an integrated research model using the concept of 
system development, System Development Life Circle: SDLC, 5 steps of Stair (1999) and inspection by using  
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action research in the development cycle, PAOR. The target group were 10 teachers of the internal quality 
assurance group at Kanlayanawat School. The research tools were, 1) Form of a questionnaire problems and 
needs for using information systems, 2) Form of internal quality assurance information system, 3) Form of 
workshop record action research, 4) Form of an observation internal quality assurance management 
information systems, 5) Form of an interview for developing information systems, 6) Form of satisfaction 
assessment, 7) Form of supervision, monitoring and evaluation record data. The research was analyzed by 
using percentage, mean and data analysis by descriptive method. 
 The results of the research found that  
  1. The problem condition information system development were the high 
  2. Development of internal quality assurance information system was found that the system 
problem was inconvenient to search for quality assurance information, system has only manual the 
information in the system is not complete, difficult to login system and save data after developing an 
information system with the SDLC process for improvement and quality assurance within the school. This 
results in the quality assurance information system in Kanlayanawat School can effectively monitor and use 
information to support executive decision and making within quality and effectiveness. 
 
Keywords: Information System Development, Internal Quality Assurance 
 
บทนำ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาคือการที ่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดย
เป้าหมายที ่สำคัญอยู่ที ่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ ้นกับ
ผ ู ้ เร ียนระบบสารสนเทศการประก ันค ุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ
และการทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มี
เป้าหมายชัดเจนทำตามแผนสามารถตรวจสอบประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีความ
โปร่งใสและมีจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพ การทำงานใน
ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความสำคัญและความจำเป็น
อย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนโดยอาศัยกระบวนข้อมูล
ข่าวสารที่มีอยู่มาจัดการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการดำเนินงานประหยัดทั้งเวลางบประมาณและบุคลากร
ที่มีจำนวนจำกัดระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูและบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา
ร่วมกันจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยในการดำเนินงาน
จะต้องให้ผู ้ที ่เกี่ยวข้อง อาทิผู ้เรียนชุมชน เขตพื้นที่ หรือ
หน่วยงานที ่กำกับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด
เป้าหมาย วางแผน ติดตาม ประเมินผลพัฒนาปรับปรุง 
ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามี
คุณภาพเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรและ
สามารถนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานภายใต้สภาวะที่มีกำลังคนและลังการผลิตที่เท่า
เดิมแต่ปริมาณงานที่ทำมีมากขึ้นการนำระบบสารสนเทศมา
ใช้จะช่วยทำให้ทำงานสะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้องมาก
ขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ปกครอง สังคมและประเทศชาติการ
สร้างความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ต่างๆอย่างครบถ้วนแนว
ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) 
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 จากการสํารวจสภาพการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร จากการทํารายงาน
ป ร ะ เ ม ิ น ต น เ อ ง  ( Self-Assessment Report : SAR) 
วิเคราะห์ข้อมูล การประชุมสรุปงาน และผลการประเมิน
จากสํานักงานร ับรองมาตรฐานและประเม ินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่าปัญหาการรวบรวมข้อมูล
จัดทําระบบสารสนเทศตามมาตรฐานตัวชี ้วัดต่างๆ ขาด
ความชัดเจน ยังไม่เป็นรูปแบบและแนวทางที่สอดคล้องกัน 
ข้อมูลต่างคนต่างเก็บ มีข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่
ทันต่อการใช้ ไม่ถูกต้องตามความต้องการ ไม่มีระบบงาน
สารสนเทศที่ครอบคลุมตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานเนื่องจาก
ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล หรือแหล่งเก็บข้อมูล 
การดําเนินการที่ผ่านมายังไม่เป็นระบบ สภาพการเก็บไม่
เป็นสัดส่วน เวลาเรียกใช้ต้องเสียเวลาในการค้นหา ส่งผลให้
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนไม่
มีประสิทธิภาพ (โรงเรียนกัลยาณวัตร, 2563) 
 จากความจำเป็นและความสำคัญของปัญหา
ประกอบกับผู้ศึกษาในฐานะครูโรงเรยีนกัลยาณวัตร ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เห็น
ความสำคัญในการดำเนินงานของโรงเรียนด้านการจัดระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร 
ซึ่งถือว่าเป็นงานที่สำคัญยิ่งในการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกัลยาณวัตรและในการจัดระบบสารสนเทศ นั้นการ
นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน ผู้วิจัยจึงเห็นความจำเป็นท่ีจะต้องนำเอาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้มีความทันสมัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานมากยิ่งขึ ้น ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
กัลยาณวัตร เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาให้มีประสิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาระบบสารสนเทศงาน
คุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 

 2. เพื ่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตรสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกนัคุณภาพ
ภายในโรงเรียนกัลยาณวัตรอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใช้
กรอบกระบวนการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Circle: SDLC) 5 ขั ้นตอน Stair (1996) เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกัลยาณวัตร คือ การศึกษาระบบ (System Investigation) 
การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) การออกแบบระบบ 
(System Design) การใช้ระบบ (System Implementation) 
และการดแูลรักษาและตรวจสอบระบบ (System Maintenance 
& Review) และใช้วงจรพัฒนาตามแนวคิดของ Kermmis 
& McTaggart (1991: อ้างในยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 2537) เป็น
กระบวนในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต 
(Observation) และ การสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู
กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร จำนวน 
5 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ  
 2. เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ 
2) ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายใน 3) แบบ
บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4) แบบสังเกตการใช้ระบบ
สารสนเทศบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 5) แบบ
สัมภาษณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ 6) แบบประเมินความ
พึงพอใจ 7. แบบบันทึกการกำกับติดตามและประเมินผล 
 3. การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
กัลยาณวัตรอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย 
  3.1 การวางแผน (Planning) 
   3.1.1 ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา
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การใช้สารสนเทศงานประกันคุณภาพโรงเรียนกัลยาณวัตร
ร่วมกับครูงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร 
ระยะที่ 1 และวิเคราะห์ ผลจากบันทึกการประชุม หัวหน้า
กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ในปี
การศึกษา 2563 ที ่เกี ่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกัลยาณวัตร จากปัญหาการดำเนินการดังกล่าวผู้
ศึกษาค้นคว้าและบุคลากรในโรงเรียนกัลยาณวัตรได้นำ
ข้อมูลเบื้องต้นมาวางแผนดำเนินการ กำหนดขั้นตอนการ
พัฒนา 
   3.1.2 กำหนดขั้นตอนการพัฒนา 
    จากปัญหาที่วิเคราะห์ได้ใน ข้อ 1.1 
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ใช้วิธีการประชุมกับผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้กรอบการพัฒนาระบบ System Development Life 
Cycle: SDLC 5 ข้ันตอนของ Stair ดังนี ้
     1.2.1 การศึกษาระบบ (System 
Investigation) เพื ่อให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกัลยาณวัตรและมีแนวคิดร่วมกันในการออกแบบ
การพัฒนาระบบ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ประชุมกับผู้ร่วมศึกษา
ค้นคว้า เพื่อวิเคราะห์ ปัญหาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของการดำเนินการ ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร เพื่อสำรวจสภาพและปัญหาการ
ดำเนินงานในปัจจุบันท่ีมีการจัด กระทำข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
และทันสมัย การจัดเก็บข้อมูลดำเนินการด้วยมืออยู่ในรูป
ของเอกสาร กระดาษไม่สามารถนำไปใช้ได้ตามความ
ต้องการของผู ้ใช้เกิดปัญหาในการที ่ผ ู ้ใช้ไม่สามารถนำ
สารสนเทศไปใช้ในการได้ทันเวลาหรือครูในโรงเรียน ไม่
สามารถนำข้อมูลไปใช้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษา
ค้นคว้าซึ ่งปฏิบัติหน้าที่เกี ่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ
โรงเร ียนกัลยาณวัตร จ ึงม ีความต้องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่มีความ 
ถูกต้องสมบูรณ์ ทันเวลา และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการและประเมินความ
พึงพอใจ และหลังจากเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วผู้
ร ่ วมศ ึกษา ค ้นคว ้าท ําระบบสารสนเทศด ้วยตนเอง 
ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู ้ให้ข้อมูลต่อการ

ออกแบบระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกัลยาณวัตร โดยใช้กิจกรรมการระดมพลังสมอง
ระหว่างผู้ศึกษาค้นคว้าและผู้ร่วมศึกษาเป็นครูที่เกี่ยวข้อง
งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจาก การซักถาม และ
การสัมภาษณ์เพื ่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร 
     1 .2 .2  การว ิ เ คราะห ์ระบบ 
(System Analysis) เพื ่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ขอบข่ายงานสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
กัลยาณวัตร เพือ่ให้ครูและนักเรียนเกิดความตระหนักในการ
พัฒนาระบบ เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความ
ต้องการแก้ไขปัญหา โดยนำผลที ่ได ้จากการศึกษามา 
พิจารณาถึงจุดอ่อนและจุดแข็ง ของงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนกัลยาณวัตรในแต่ละด้าน แล้วร่วมกันเลือก
องค์ประกอบของระบบที่ไม่สำคัญออก และคัดเอาเฉพาะ
องค์ประกอบที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ระบบ
ร่วมกัน เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาให้เกิดความเข้าใจ
ทั่วไปของทางออกในการแก้ไขปัญหาและเพื่อนำไปสู ่การ
ออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการและให้เนินไปตาม
ขั้นตอนที่สมบูรณ์โดยการจัดประชุมระดมพลังสมองผู้ศึกษา
ค้นคว้า และผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและดำเนินการ 
     1.2.3 ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ 
(System Design) เพ ื ่อออกแบบระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ทดสอบและ
ติดตั้งระบบสารสนเทศเป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาค้นคว้า และ ผู้
ร่วมศึกษาค้นคว้า บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผน
ออกแบบรายละเอียดในส่วนต่างๆ ของระบบสารสนเทศ 
ได้แก่ การแสดงผลลัพธ์ การป้อนข้อมูล กระบวนการเก็บ
รักษาการ ปฏิบัติงาน ตามกรอบงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกัลยาณวัตร โดยใช้ระบบสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและได้คู ่มือในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
และผู้ศึกษาค้นคว้าได้ร่วมกันออกแบบระบบและสร้างระบบ
สารสนเทศ กับผู้เชี ่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ 
Web Application สำหร ับการออกแบบและแสดงผล 
ตลอดจนสร้างคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้า
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ดำเนินการพัฒนาจากแบบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญต่อการ
ออกแบบและประเมินความพึงพอใจของผู้ให้ข้อมูลต่อการ
ออกแบบระบบ สารสนเทศงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกัลยาณวัตร    
     1.2.4 การใช ้ระบบ (System 
Implementation)  เป ็นข ั ้ นตอนของทดลองใช ้ระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร 
เป็นกระบวนการจาก การนำระบบที่ออกแบบไปใช้ ซึ ่งผู้
ปฏิบัติต้องมีความเข้าใจในระบบงาน การนำระบบใหม่หรือ
ที่ ได้รับการปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัด Web Application 
การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ที ่สร้างฝึกปฏิบัติจริง 
เพื่อให้ผู้ร่วมศึกษา ค้นคว้าเกิดทักษะ การเตรียมข้อมูล การ
ทดสอบ เพื่อใช้ระบบดังกล่าว โดยเน้นกระบวนการให้ครูใช้
ระบบเป็นผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ เพื่อระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ให้มีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้สะดวก โดยการ
ใช้กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและประเมินความพึง
พอใจ และหลังจากเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วผู้
ร ่วมศึกษา ค้นคว้า การใช้ระบบสารสนเทศด้วยตนเอง
ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู ้ให้ข้อมูลต่อการ 
ออกแบบระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกัลยาณวัตร 
     1 .2 . 5  การด ู แลร ั กษาและ
ตรวจสอบระบบ (System Maintenance and Review) 
ใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการดูแล
รักษาและตรวจสอบระบบ ซึ ่งการดูแลระบบ (Systems 
Maintenance) จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบใน
บางส่วนที่มีความจําเป็น เพื่อให้การจัดการเพื่อให้ระบบมี
ประสิทธิภาพ ส่วนการตรวจสอบระบบ (Systems Review) 
จะเป็นขั้นตอนการประเมินผลของระบบเป็นระยะๆ เพื่อ
ตรวจสอบดูว่าระบบที ่ปรับปรุงขึ ้น โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ได ้แสดงความคิดเห ็นต่อระบบสารสนเทศงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตรอย่างเต็มที่ ตลอดจน
สามารถเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ในครั้งนี้ผู้ศึกษา

ค้นคว้าดำเนินการพัฒนาจากแบบสัมภาษณ์ผู้ร่วม ศึกษา
ค้นคว้าปรับปรุงระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   3.1.3 วิธ ีการพัฒนาระบบ วิธ ีในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
กัลยาณวัตร ผู้ศึกษาค้นคว้าและกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าได้
นำผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของระบบงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ตลอดจนขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน
ของการออกแบบและพัฒนา โดยใช้ 2 วิธี คือ การประชุม
เชิง ปฏิบัติการ และการนิเทศ กำกับ การติดตาม ผู้ร่วม
ศึกษาค้นคว้าได้พิจารณาร่วมกันวางต่อการแผน และพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยขั้นตอนของการพัฒนาระบบ 
ดังนี ้
    3.1.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของผู้ศึกษาค้นคว้า ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า และ ผู้ให้ข้อมูล มี
เป ้าหมายเพื ่อการออกระบบ การนำระบบไปใช้ การ
บำรุงรักษาและทบทวน Web Application ในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล และมีคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ ตลอดจน 
สร้างความรู้และความเข้าใจของบุคลากรของโรงเรียนในการ
นำระบบไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
    3.1.3.2 การนิเทศ กำกับการติดตาม 
เป็นการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ เพื่อให้ครูที่มีส่วน
เกี่ยวข้องงานประกันคุณภาพภายใน สามารถปฏิบัติงานใน
การใช้ระบบสารสนเทศ ให้เป็นระบบ กำหนดแนวทางการ
ทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของระบบที่มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
  3.2 การปฏิบัติ (Action) กลุ่มผู ้ร่วมศึกษา
ค้นคว้าร ่วมกันปฏิบัต ิตามแผนที ่วางไว้การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศและเพื่อให้
โรงเรียนได้มีระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกัลยาณวัตรที่มีประสิทธิภาพ 
   3.2.1 ผู้ศึกษาค้นคว้าและผู้ร่วมศึกษา
ค้นคว้าศึกษาร่วมดำเนินการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
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กัลยาณวัตรโดยผ่านการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ ให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติตามกรอบ
การศึกษา ค้นคว้า 
   3.2.2 ผู ้ร ่วมศึกษาค้นคว้าดำเนินการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ระหว่างวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 
2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
  3.3 การส ั ง เ กต  (Observation) ส ั ง เ กต
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน โดยสังเกตการระดมพลัง
สมอง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการให้ความรู้
เพิ่มเติม จากการปฏิบัติ ของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล การประชุมเชิงปฏิบัติการ จากการสัมภาษณ์ การ
ประเมินความพึงพอใจและการวิเคราะห์ผลการระดมสมอง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะสะท้อนผลได้ว่ากิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาในขึ้นต่อไปตามระยะเวลาของการประชุม
ปฏิบัติการ และหลังจากประชุมเชิงปฏิบัติการตามกรอบ
การศึกษาค้นคว้าดังนี ้
   3.3.1 สังเกตการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้
ร่วมศึกษาค้นคว้าตามกิจกรรมที่กำหนด  
   3.3.2 บันทึกผลและเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม 
  3.4 การสะท้อนผล (Reflection) หลังจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มผู้ร่วม ศึกษาค้นคว้าและ
ผู้ให้ข้อมูลได้ร่วมแต่ละกิจกรรมมาวิเคราะห์ พิจารณา ผล
การดำเนินงาน เพื่อให้ ทราบว่าการปฏิบัติการพัฒนาบรรลุ
ตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อปรับปรุงแก้ไขอย่างไร สรุปและ 
สะท้อนผลการดำเนินการเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการ
พัฒนาแก้ไข 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพภายในโรงเร ียนกัลยาณวัตร สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มีข้อ
ค้นพบดังน้ี 
 

  1. ศ ึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร
จากแบบสอบถามสรุปผลได้ดังนี้ 
   1.1 การศึกษาสภาพปัญหาด้านการ
จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนกัลยาณวัตร ด้านทรัพยากร
พบว่า ความรู ้ประสบการณ์ในการจัดระบบสารสนเทศ
โรงเรียนของบุคลากร การจัดหาเครื่องมือ สิ่งอำนวยความ
สะดวกในการจัดระบบสารสนเทศ และการกำกับติดตาม
ประเมินผล การใช้วัสดุ อุปกรณ์มีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลางและความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านนี้มี
ความต้องการอยู่ในระดับมาก 
    1.2 การศ ึกษาสภาพปัญหาด ้าน
กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ พบว่า การกำหนดบทบาท
ความรับผิดชอบในการจัดระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
บุคลากรที่มี ความรู้มาปฏิบัติงาน การนำอุปกรณ์เครื่องมือ
เทคโนโลยีมาใช้จัดระบบสารสนเทศ วิธีการขาด เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
ไม่รัดกุม การออกแบบและ จัดทำระบบแฟ้มข้อมูลไม่ได้
มาตรฐาน ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและความ
ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านนี้มีความต้องการอยู่
ในระดับมาก 
    1.3 การศึกษาสภาพปัญหาด้านระบบ
สารสนเทศ พบว่า ข้อมูลมีความต้องการในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รูปแบบ
และวิธีการนำเสนอข้อมูลไม่รัดกุม การออกแบบและจัดทำ
ระบบข้อมูลมาตรฐาน ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  
  ผลวิจัยพบว่าความสภาพปัญหาการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ พบว่า ขาดการจัดหาเครื่องมือ สิ่งอำนวย
ความสะดวกในระบบสารสนเทศ ขาดบุคลากรที่มี ความรู้มา
ปฏิบัติงาน และข้อมูลการเก็บยังไม่เป็นระบบ และพบว่า
ระบบสารสนเทศเก็บข้อมูลไม่ครอบคลุม 
   2. การพ ัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร การดำเนินการ
พัฒนาในระยะที่ 2 ดังนี ้ โดยนำผลการวิจัยระยะที่ 1 มา
แก้ไขและสรุปได้ดังนี้ 
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    2.1 ขั้นตอนการวางแผน (Planning) 
โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
     2.1.1 ดำเนินการสร ุปสภาพ
ปัญหาการพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ภายในร่วมกับครูฝ ่ายประกันคุณภาพภายในโรงเร ียน
กัลยาณวัตร ได้ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ประกันคุณภาพภายในดังนี้ 
      2.1.1.1.  ด ้านการศ ึกษา
ระบบ มีการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในขอบข่ายงาน
สารสนเทศครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/
ตัวบ่งชี้/ประเด็นที่พิจารณา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      2.1.1.2 การวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) มีอาการของที่ประกอบเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ด้านทรัพยากร ด้าน
กระบวนการจัดระบบสารสนเทศและด้านระบบสารสนเทศ 
และขอบข่ายงานสารสนเทศครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา/ตัวบ่งชี้/ประเด็นที่พิจารณา มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหารและ
การจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนา
ระบบครั้งนี ้
      2.1.1.3 การออกแบบระบบ 
(System Design) ได้ศึกษา ประชุม และออกแบบ ระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพภายใน ทดสอบและติดตั้ง 
      2 . 1 . 1 . 4  ก า ร ใ ช ้ ร ะ บ บ 
(System type) ได้นำระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ภายในไปทดลองใช้ตลอดจนการให้ความรู้ กับบุคลากรที่เข้า
ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคน  
      2.1.1.5 การดูแลรักษาและ
ตรวจสอบระบบ (System Maintenance and Review) มี
การกำกับติดตามการประเม ินผลการใช้ระบบ มีการ
ตรวจสอบปัญหา อุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศงาน

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
    2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action) 
     ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคน ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าอบรม
และจากการสังเกต พบว่าผลจากการใช้ระบบสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพภายในโรงเร ียน เป็นที ่พอใจของ
บุคลากรในโรงเรียน แต่ไม่มีคู่มือการใช้ระบบและเมื่อบันทึก
ข้อมูลแล้วกลับมาลงข้อมูลใหม่บางครั้งต้องลองผิดลองถูก
หรือต้องถามผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมระบบ 
    2.3 ขั้นตอนการสังเกต 
     ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นตอนการสังเกต พบว่าผลจากการใช้ระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นที่พอใจของบุคลากรใน
โรงเรียน แต่ไม่มีคู่มือการใช้ระบบและ เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว
กลับมาลงข้อมูลใหม่บางครั้งต้องลองผิดลองถูก หรือต้อง
ถามผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมระบบ 
    2 . 4  ข ั ้ น ต อ น ก า ร ส ะ ท ้ อ น ผ ล 
(Reflection) 
     ขั้นการระบุปัญหาใหม่และการ
แก้ไขที่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาค้นคว้าและพัฒนายัง
พบปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน ที ่ส ่งผลต่อคุณครู บุคลากรใน
โรงเรียนจึงเป็นกระบวนการทำงานที่ต่อเนื ่อง ดังนั ้นเมื่อ
โรงเรียนได้ดำเนินระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนแล้ว ผู้ศึกษาค้นคว้า ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ผู้ให้
ข้อมูลตลอดจนผู ้เชี ่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม มีการ
วิเคราะห์ปัญหาความเป็นไปได้ว่ายังมีข้อบกพร่องบางส่วน 
แล้วดำเนินการแก้ไขหรือพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ความพึงพอใจในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดคือ ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ภายในช่วยให้มีข ้อมูลสารสนเทศที ่ เป ็นปัจจุบัน และ
นอกเหนือจากนั ้นความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก ได้แก่ 
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เป็น
ระบบที่ เหมาะสม ง่ายต่อการนำไปใช้ ได้แบ่งเบาภาระงาน
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ความรับผิดชอบของงานต่อการบริการ และ การนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลได้ถูกต้อง ประมวลผลข้อมูลได้
รวดเร็วและถูกต้อง และงานสารสนเทศสำหรับงานประกัน
คุณภาพภายใน ม ีอ ุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัต ิงาน หลังจากที ่ได ้พัฒนาระบบสารสนเทศด ้วย
กระบวนการ SDLC ในการปรับปรุงและงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน ส่งผลให้เกิดระบบระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร มีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล 
 
6. การอภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกนัคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มีการนำวิธีการพัฒนา
ระบบงานงานประกันคุณภาพภายใน ได้แก่ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การสังเกต การสัมภาษณ์ การวัดความพึงพอใจ 
การบันทึกการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล การ
ดำเนินครบวงรอบแล้ว พบว่า การพัฒนาระบบ ทำให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบ สามารถใช้ระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบดูและเรียกใช้ขอ้มูล
ทันตามความต้องการ โรงเร ียนมีระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถ อภิปราย
ผล ได้ดังนี ้
  6.1 จากการใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษา
ค้นคว้าและ ผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง เกี ่ยวกับการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพภายใน เป็น ระดมความคิดและกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ นำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารงานประกันคุณภายในโรงเรียน
กัลยาณวัตร สอดคล้องกับหลักการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของ สอดคล้องกับ สายันต์ บุญใบ, วัฒนา สุวรรณไตร และ
ว ันพร ส ิทธ ิสาร (2560) กล ่าวไว ้ว ่ า  การประช ุมเชิง
ปฏิบัติการเป็นกระบวนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามี 
ส ่วนร ่วมในการแสดงความค ิดเห ็นหร ือแลกเปล ี ่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หรือลง ปฏิบัติด้วยตนเอง 

เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ปรับปรุงหรือพัฒนาตาม
บทบาทหรือ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติการในองค์กร ตลอดจนการ
เปลี ่ยนแปลง ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ ่งต่างๆ ตามความ
ต้องการจำเป็นของหน่วยงานหรือองค์กร โดยมีผู้เช่ียวชาญ
หรือผู้มีประสบการณ์ เป็นผู้แนะนำหรือช่วยเหลือ หรือ การ
ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เพิ่มพูนความรู้ ความ เข้าใจให้แก่ครูในโรงเรียน ให้
สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ กำหนดแนวทาง 
ในการจัดการเรียนรู้และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เป็นการ
ปฏิบัติของผู ้ปฏิบัติการในองค์กร ในการศึกษา ค้นคว้า 
ประชุมปรึกษา หารือ และอภิปรายให้ได้แนวทางการ
แก้ปัญหาการ จัดการเรียนรู ้ หาข้อสรุปเพื่อนำไปสู่ การ
ปฏิบัติร่วมกัน 
  6.2 จากการใช้วิธีการนิเทศ กำกับติดตาม
และประเมินผล จากการดำเนินการทำให้ ทราบว่า บุคลากร 
ได้รับการพัฒนาระบบ นำระบบที่ได้ไปพัฒนาบุคลากรให้มี
ความร ู ้ความเข้าใจ และสามารถใช้ความร ู ้ระบบการ
บริหารงานประกันคุณภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้เป็น
การพัฒนางาน การพัฒนาคน เป็นการประสานงานประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเป็นการสร้าง
ขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบแนะนำ ชี ้แจงปร ึกษาหาร ือ แก้ไข
จุดบกพร่องของครู เพื ่อให้บุคากรปฏิบัติงานสำเร็จตาม
เป้าหมาย โดยบุคลากรครู ได้เข้าร ่วม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มีการวิเคราะห์ปัญหาการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของงานประกันคุณภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ตลอดจน
วิเคราะห์งาน กิจกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่ง
ที่จำเป็นต้องานประกันคุณภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร มี
การออกแบบและการพัฒนาระบบงานประกันคุณภายใน
โรงเรียนกัลยาณวัตร ส่วนการใช้ระบบ ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า
ได้ทดลองใช้ และร่วมกันศึกษาถึงปัญหา ข้อบกพร่อง เพื่อ
พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ให้ได้ระบบท่ี เหมาะสม
กับการพัฒนา มีการพัฒนาระบบเป็นระยะเพื่อให้ม ีการ
ปรับปรุงอยู ่ตลอดเวลา เพื ่อให้ได้ ผลงานที ่ม ีค ุณภาพ 
สอดคล้องกับหลักการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล
ของสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2556 ) ได้กล่าวไว้ว่า 
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เนื่องจากการนิเทศในปัจจุบัน คือ การพัฒนาในวิชาชีพที่
เป็นการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อัน
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้เทคโนโลยีต่าง 
ๆ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่มีอยู่เดิม
ไม่อาจจะนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ ดังนั้น บุคลากร
ทางการศึกษา จึงต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นเดียวกับ
บุคลากรในวิชาชีพอื ่น วิธีการนิเทศที ่อยู ่ในวงจำกัดไม่
ต่อเนื่อง ไม่ได้เน้นการพัฒนาความก้าวหน้าให้ทั้งผู้รับการ
น ิ เ ทศและผ ู ้ ท ำหน ้ าท ี ่ น ิ เ ทศ  ( Teacher –Centered 
Coaching/Student-Cultured Coaching) ดังนั ้น จึงเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั ้งหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ คำใด 
ข้อความใด การปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่สร้างความร่วมมือและการ
ยอมรับกันและกัน ด้านที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น การนิเทศ
แบบคลินิกเป็นการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ(Expert Coaching) 
การโค้ชแบบเพื่อนร่วมอาชีพ (Collegial Coaching ,Expert 
Coaching) เป็นการโค้ชหรือการนิเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ช่วยครูให้แก้ปัญหาการสอน ปัจจุบันเป็นการร่วมมือกัน
พัฒนามากกว่า หรือการนิเทศเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
ดังนั้น จึงมีการเปลี่ยนความเชื่อ แนวคิดและวิธีปฏิบัติให้
เหมาะสมกับครูแต่ละคน ในปัจจุบันจึงมีการศึกษาให้ช่ือ
เรียกใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพในวิชาชีพสำหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น Mentoring, Peer Coaching, 
Collaborative Peer Coaching, Cognitive Coaching 
และ Professional Development Program ฯลฯ ซึ่งการ
จ ัดกิจกรรมทั ้งแบบเป็นทางการ(Formal) และไม่เป็น
ทางการ(Non-Formal) เปลี ่ยนเป็นการนิเทศเพื ่อพัฒนา
ความร่วมมือและการพัฒนาสติปัญญา การปฏิบัติงานและ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นความร่วมมือกันของทุกฝ่าย 
ดำเนินการอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่ การสร้างความตระหนกั 
การยอมรับ การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการเตรียมความ
พร้อมวิธีการพัฒนา การติดตามดูแลช่วยเหลือกันและกัน 
และการประเมินผลการพัฒนาทั้งการวัดและประเมินผลทั้ง
ก่อนระหว่าง และหลักการดำเนินการ จนถึงการติดตามการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปเป้าหมายทราบว่าโครงการ
หรือกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ การมากน้อยเพียงใด  
 

ดำเนินการประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผล
จาก การติดตามและประเมินผล จะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และ ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
และยังเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
เกี ่ยวข้อง และเป็น การสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้อาจเป็น 
เพราะว่า การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผล ทำให้
ทราบถึงปัญหา ความต้องการและ ความสามารถของครูแต่
ละบุคคล และช่วยแก้ไขปัญหาในการทำงานของบุคลากร 
ให้ประสบ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 โรงเรียนกัลยาณวัตรมีระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่สามารถทำรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเป็น
มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ ให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
มีข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ 
และพร้อมต่อการรับการประเมินภายนอก จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) พัฒนาระบบใช้กรอบกระบวนการพัฒนาระบบ 
System Development Life Circle: SDLC 5  ข ั ้ น ตอน 
Stair (1996) และใช้วงจรพัฒนาตามแนวคิดของ Kermmis 
& McTaggart (1991) เป็นกระบวนในการศึกษาค้นคว้า ซึ่ง
เป็นส่วนสำคัญความสำเร็จของงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้บริหารและ
ครูสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันท่วงที ควรบุคลากรงาน
ประกันคุณภาพภายในให้มีทักษะด้านสารสนเทศและ
โรงเรียนควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนด้านสารสนเทศ  
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