
การประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่การ Bench mark 
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 การประเมินตนเอง (Self Assessment) ของสถานศึกษา  เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา เพื่อเข้าสู่การ Bench mark (จุดมาตรฐานที่ก าหนด) ควรด าเนินการอย่างไร 
 บทความนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะ ตัวอย่างการด าเนินงานเพื่อการประเมินตนเอง ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

๑. การก าหนดมาตรฐานการประเมิน 
การวัดและประเมินผลใดๆ ก็ตามล้วนต้องมี ตัวชี้วัด (Indicators) และ เกณฑ์การประเมิน (Criteria)  

เป็นกรอบพิจารณาในการด าเนินงาน 
 ทั้ง ตัวชี้วัด (Indicators) และ เกณฑ์การประเมิน (Criteria)  อาจรวมเรียกว่า มาตรฐาน (Standards) 
การประเมิน 
 มาตรฐานการประเมินที่ดีที่สุด คือมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เช่น  มาตรฐานระดับ
หน่วยงาน  ที่ได้รับการยอมรับสูงกว่ามาตรฐานระดับหน่วยงาน คือ มาตรฐานระดับชาติ   และที่ได้รับ      
การยอมรับสูงกว่ามาตรฐานระดับชาติ คือ มาตรฐานระดับสากล  (ท่ีนานาชาติยอมรับ)  
 การเลือกใช้มาตรฐานการประเมิน ก็ยังมีข้อจ ากัดที่ต้องพิจารณา คือ บริบทของสถานศึกษาที่ไม่
เหมือนกัน หากมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ไม่ครอบคลุมบริบทของสถานศึกษา  มาตรฐานนั้นก็อาจไม่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการประเมิน  เช่น  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรพิเศษ (หลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ , หลักสูตรเฉพาะกาลต่างๆ ได้แก่  หลักสูตรเร่งรัด หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น)  กับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรปกติ  อาจท าให้บริบทในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาต่างกัน เช่น การบริหารจัดการทรัพยากร  
 -  หลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  อาจจ าเป็นต้องสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ห้องสมุดที่มีเอกสารหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบการให้บริการ  หรือการบริการการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ มากกว่าการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 -  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การสนับสนุนวัสดุฝึกอาจมีความจ าเป็นน้อยกว่า การจัดการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพปกติ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฯ) หรือ
หลักสูตรฝึกอบรมแบบเร่งรัด (หลักสูตรที่หน่วยงานจัดให้กับบุคลากร) 
 -  หลักสูตรทวิภาคี  อาจมีความจ าเป็นต้องเน้นการให้บริการด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เปิดสอนกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตของอาชีพนั้น  ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรม  มากเป็นพิเศษ   

-  อ่ืนๆ  
  

ฉะนั้นสถานศึกษาที่จะด าเนินการประเมินตนเอง จะต้องก าหนดมาตรฐานการประเมินที่เหมาะสม 
เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน (การจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลการด าเนินงาน การจัดท ารายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฯลฯ) 
 ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานการจัดการศึกษา มักจะเก่ียวข้องกับ  

-  มาตรฐานด้านผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา   
-  มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน   
-  มาตรฐานด้านการบริหารสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา   
-  มาตรฐานด้านระบบตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน (อาจเรียกว่า การนิเทศภายใน 

สถานศึกษา หรือ การประกันคุณภาพภายในก็ได้)   



 ๒ 

-  มาตรฐานด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา (คนดี  คนเก่ง  คนที่มีความสุข)    
-  มาตรฐานด้านการตอบสนองความต้องการของชุมชน (ส าหรับสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาอาจ 

พิจารณาความต้องการของสถานประกอบการเพ่ิมเติมด้วย)  สังคมและประเทศชาติ 
-  มาตรฐานตามนโยบายของภาครัฐ   
-  การรักษามาตรฐาน / เป้าหมายของสถานศึกษา (สิ่งที่ต้องพิจารณา เช่น ปรัชญา  พันธกิจของ 

สถานศึกษา  รวมทั้งสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต  ข้อก าหนด / หลักการทางทฤษฎี  แนวปฏิบัติของสถานศึกษา
ที่เป็น Best Practice ด้านคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา   แนวปฏิบัติที่จ าเป็นต่อการรักษาสภาพที่ปฏิบัติได้ดี
แล้วของสถานศึกษา   เป็นต้น) 
 

 การประมวลผลข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน / มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา 
   

ดังนั้นมาตรฐานต่างๆ จึงต้องสอดคล้องกับแนวทางที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  กล่าวคือ 
มาตรฐานที่ก าหนดท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอย่างย่ังยืน 
  

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านผู้เรียน (ในบทความนี้จะแยกจากมาตรฐาน
ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา)  ผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา อาจเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดเองไม่ได้ เช่น 
มีกฎระเบียบ / นโยบายการรับนักศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด (อยากเรียนอะไรต้องได้เรียน)  หรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดเป็นผู้ส่งครูและผู้บริหารสถานศึกษามาให้ปฏิบัติงานที่สถานศึกษานั้น  มาตรฐานด้านนี้จึงอาจไม่
สามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบการด าเนินงานในการประเมินตนเองของสถานศึกษา แต่อาจน ามาพิจารณาว่า
เป็นส่วนหนึ่งของบริบท / สภาพของสถานศึกษาได้ (ที่จะกล่าวในขั้นตอนที่ ๒ การศึกษาสภาพปัญหา / สภาพที่
ต้องการ) 
  

 ๒.  การศึกษาสภาพปัญหา / สภาพที่ต้องการ 
 มีความจ าเป็นต้องระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมด 
เห็นความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นแท้จริง กับสภาพที่ต้องการให้เกิด (ความแตกต่าง นั่นคือ สภาพปัญหา) 
น าไปสู่การพัฒนา 

 

ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา (ถือเป็นการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์) แนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  จ าเป็นต้องเห็นภาพองค์รวมทั้งหมด  รู้จุดเริ่มต้นของการพัฒนาว่าควรเริ่มที่ใด จึงจะเกิดการพัฒนา
แบบองค์รวม 
  

เทคนิควิธีที่น ามาใช้ในการศึกษาสภาพปัญหา / สภาพที่ต้องการให้เกิด (Outcome) ในบทความนี้จะ
เสนอแนะเพียง ๒ รูปแบบ คือ แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) และเทคนิค SWOT Analysis ในความ
เป็นจริงมีเทคนิควิธีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ   เช่น  Mind MAP , QCC (Quality Control Circle) , PERT , 
5W 1H & ECRS   เป็นต้น  สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบใดก็ได้มาใช้โดยพิจารณาความเหมาะสม   
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาสภาพปัญหา / สภาพที่ต้องการให้เกิด  คือ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาที่สถานศึกษาเผชิญ   หรือสภาพที่ต้องการให้เกิด  น ามาวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปที่น าไปสู่แนวทาง 
การพัฒนาสถานศึกษา เช่น  แผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมการพัฒนา  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

- การใช้แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram or Cause & Effect Diagram) 
  

                            สาเหตุหลัก/ประเด็นหลัก                     สาเหตุหลัก/ประเด็นหลัก      
       สาเหตุรอง/ประเด็นรอง                สาเหตุรอง/ประเด็นรอง 
 o    ปัญหา /      สาเหตุย่อย/ประเด็นย่อย 
สภาพที่ต้องการ    สาเหตุย่อย/ประเด็นย่อย 
 ให้เกิด        สาเหตุรอง/ประเด็นรอง 
      สาเหตุย่อย/ประเด็นย่อย 
                สาเหตุหลัก/ประเด็นหลัก   
 Effect       Causes 
 

ถ้าหัวปลา คือ  ปัญหา    ก้างปลา คือ สาเหตุหลัก  สาเหตุรอง  และสาเหตุย่อย 
 แต่ถ้าหัวปลา คือ สภาพที่ต้องการให้เกิด  ก้างปลา ก็คือ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง แยกเป็น ประเด็นหลัก 
ประเด็นรอง  และประเด็นย่อย 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ สาเหตุหลัก / ประเด็นหลัก ที่ควรน ามาพิจารณา คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
การผลิต  เช่น  4 M 1 E   

-  บุคคลที่เกี่ยวข้อง (Man)    
-  ครุภัณฑ ์/ เครื่องจักร (Machine)    
-  วัตถุดิบ / ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา (Material)    
-  กระบวนการ / วิธีการผลิต (Method)     
-  สิ่งแวดล้อม (Environment)  

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ สาเหตุรอง และสาเหตุย่อย / ประเด็นรอง และประเด็นย่อย  ที่ควรน ามา
พิจารณา คือ  
 -  ด้านประสิทธิภาพ 
 -  ด้านความสูญเสียจากการไม่ใช้ประโยชน์ 
 -  ด้านของเสีย / ความสูญเปล่า  
 -  ด้านเวลาที่ใช้ 
 -  ด้านคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้ / ชุมชน / สังคม / ประเทศชาติ 
 ผลลัพธ์ของการใช้แผนภูมิก้างปลา คือ เมื่อทราบปัญหา / สภาพที่ต้องการให้เกิด  และ สาเหตุต่างๆ 
/ ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ  สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อ คือ ก าหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่
แก้ปัญหาได้ / ตอบสนองท าให้เกิดการพัฒนาตามที่ต้องการ     
          แผนงานการพัฒนา 
ปัญหา และ สาเหตุหลัก สาเหตุรอง สาเหตุย่อยของแต่ละก้างปลา   โครงการพัฒนา 
หรือ สภาพที่ต้องการให้เกิด และ ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ    กิจกรรมการพัฒนา 
 

 -  SWOT Analysis   (www.ar.co.th... สืบค้นเมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑) 
สถานศึกษาจะต้องระดมความคิดของบุคลากรในการใช้เทคนิค SWOT  เพ่ือการวิเคราะห์ศักยภาพ

ของตนเอง   น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการหาจุดเริ่มต้นของการพัฒนาว่าควรเริ่มที่ใดในการพัฒนาแบบองค์รวมใน
ขั้นตอนที่ ๓  

จุดแข็ง  (Strengths)  หมายถึง  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ที่สนับสนุนการด าเนินงานให้เกิด
คุณภาพ 

http://www.ar.co.th/


 ๔ 

จุดอ่อน  (Weaknesses) หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ที่เป็นข้อด้อยตามความเป็นจริง 
เพ่ือน ามาลบข้อด้อย 

โอกาส  (Opportunities)  หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  ที่ท าให้องค์กรได้เปรียบ เช่น 
นโยบายของรัฐบาล   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  

อุปสรรค / ข้อจ ากัด (Threats)  หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรค หรือท าให้เกิด
ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  ที่ท าให้องค์กรด าเนินงานได้ไม่สะดวก 

เมื่อสถานศึกษาได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และ อุปสรรค / ข้อจ ากัด น าเข้าสู่ขั้นตอน
ที่ ๓ ต่อไป  

 

๓.  หาจุดเริ่มต้นของการพัฒนาว่าควรเริ่มท่ีใดในการพัฒนาแบบองค์รวม  
    ๓.๑  เมื่อได้แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษา ตามผลลัพธ์จากการใช้

แผนภูมิก้างปลา  
    ๓.๒  และข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และ อุปสรรค / ข้อจ ากัด จากการวิเคราะห์

ด้วย SWOT 
น าข้อมูลทั้ง ๒ มาหลอมรวมกัน เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และความสัมพันธ์  ของแผนงาน  

โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษา  
 

การจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษา คือการ
ไขว้ (Cross Link)   ระหว่าง SWOT  กับ  ความส าคัญของปัญหา   และทบทวนด้วย 5W 1H & ECRS   ดังนี้ 

SWOT 
๑)  แผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ  จุดอ่อน และ โอกาส

จะมีความส าคัญที่ต้องด าเนินการก่อน  เพราะมีความจ าเป็นต้องสกัดจุดอ่อน เมื่อมีโอกาส 
๒)  แผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ จุดแข็ง และโอกาส ก็

มีความส าคัญที่ต้องด าเนินการ เพราะเป็นแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษา ที่มี
โอกาสประสบความส าเร็จสูง / บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๓)  แผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับ จุดอ่อน และ
อุปสรรค / ข้อจ ากัด จะเป็นแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษา ที่ต้องอาศัย
ความสามารถของผู้รับผิดชอบ ที่ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานสูง 

 

ความส าคัญของปัญหา 
๑) ให้ศึกษาเพ่ิมเติมถึง ความรุนแรงของปัญหา ,  ความถี่ / จ านวนการเกิดปัญหา  , ความเป็นไปได้ 

ในการแก้ไขปัญหา 
๒) ลักษณะของปัญหา  คือ   

-  บางปัญหาเกิดข้ึนจาก ๑ สาเหตุ  (แก้ได้ง่าย มีความส าคัญล าดับแรก) 
-  บางปัญหาเกิดข้ึนจาก ๑ สาเหตุ แต่สาเหตุเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  (ต้องหาทางควบคุม 

สถานการณ์ คือ สร้างแนวทางการปฏิบัติงาน ก่อนลงมือแก้ปัญหา) 
-  บางปัญหาเกิดข้ึนจาก หลายสาเหตุ และสาเหตุเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  (ต้องหาทาง 

ควบคุมสถานการณ์  คือ สร้างแนวทางการปฏิบัติงาน ก่อน , จากนั้นลงมือแก้ปัญหา  หากท าพร้อมกันไม่ได้ให้
จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ  ลงมือแก้ปัญหาสาเหตุแก้ง่ายไปหาสาเหตุที่มีความรุนแรง / เรื้อรัง ,  หรือ
แล้วแต่ความเหมาะสมกับสถานการณ์) 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมทั้งสอง คือ ล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการ
พัฒนาของสถานศึกษา ว่าควรเริ่มต้นท าสิ่งใดก่อน  จากนั้นควรน าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนา



 ๕ 

ของสถานศึกษา เข้าสู่กระบวนการ 5W 1H & ECRS  เพ่ือทบทวน หรือ ปรับปรุงแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ของสถานศึกษาอีกครั้ง  

5W 1H & ECRS    
การปรับปรุง / ทบทวนแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษาก่อนน าไปปฏิบัติจริง  

การวิเคราะห์องค์ประกอบของ       เพ่ือ            การปรับปรุง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
What (ท าอะไร)    Why (ท าไม)       เพ่ือยืนยันว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  Eliminate  

    ที่ท ามีประโยชน์สอดคล้องกับเป้าหมาย           (ลบ , เลิก , ตัดทิ้ง) 
 

When (ท าเมื่อไหร่) Why (ท าไม)     เพ่ือทบทวนความเหมาะสมของล าดับ               Rearrange 
Where (ท าที่ไหน)  Why (ท าไม)     สถานที่ และคน                                         (จัดเรียงใหม)่  
Who (ใครท า)       Why (ท าไม)       Combine 
          (รวม/หลอมรวม) 
 

How (ท าอย่างไร)   Why (ท าไม)     เพ่ือดูว่าวิธีการเหมาะสมหรือยากง่ายเพียงใด Simplify 
          (ท าให้ง่ายขึ้น) 

 

ที่มา www.BIGQTRAINING.COM (กิจกรรมควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle)  หน้า ๓๗ 
 

เหล่านี้  คือ ตัวอย่างในการพิจารณาแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษา       
ความเหมาะสมจะเกิดจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 

สรุป การหาความสัมพันธ์ของแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษา มีดังนี ้
แผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษาใด ที่เป็นสาเหตุหลักให้เกิดผลสูงสุดต่อ

สภาพที่ต้องการให้เกิด  คือ แผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษา ที่ควรเป็นจุดเริ่มต้น
ของการจัดท า (ด าเนินการโดยการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   และสรุปโดยใช้วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและนักวิชาการศึกษา เป็นข้อยุติในการเลือกแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนา
ของสถานศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการก่อน) 

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ แนวทางการปฏิบัติงาน  ที่น าไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพ่ือการ
รักษาสภาพ / พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

 
 

หมายเหตุ  ความส าเร็จในการจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาของ 
             สถานศึกษา  ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ  วิสัยทัศน์ และความเป็นผู้น าของผู้บริหารและนักวิชาการท่ี 
              เกี่ยวข้องด้วย 
 

 

ที่กล่าวมา คือ การพัฒนาตนเองของสถานศึกษา  แต่เมื่อต้องการ Bench mark กับตนเอง ให้น าผล
จากการด าเนินการตามแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษา ในรอบที่ ๑ มาสรุป 
และจัดท าสภาพที่ต้องการให้เกิดในครั้งต่อไป และมาตรฐานผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคต   

แล้วด าเนินการจัดท าแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษาที่จะด าเนินการใน
ครั้งต่อไป  

 
 

        ๔  เมษายน  ๒๕๖๑ 

http://www.bigqtraining.com/


 ๖ 

 
 
 
 
 
 


