การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เพียงอาภา แดงสระนอย
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 กํ าหนดใหสถานศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก ดังนัน้ สถานศึกษาจะ
ตองมีการตรวจสอบการทํางานของตนเอง (self evaluation) โดยจะตองประเมินตนเองอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหไดขอมูลที่จะนําไปสูการปรับปรุงตนเองและพรอมจะไดรับการตรวจสอบจาก
ภายนอก ซึ่งสุวิมล วองวานิช (2543) ไดใหความหมายของการประเมินผลภายใน (internal
evaluation) คือ กระบวนการการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่กระทําโดยบุคลากรใน
หนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดขอมูลที่จะชวยในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด โดยองคประกอบที่สําคัญในระบบการประเมินผลภาย
ใน คือ ระบบฐานขอมูลและการประมวลผลที่จัดทําขึ้นเพื่อใชวางแผนพัฒนาการศึกษา โดยขอมูล
ทีจ่ ะอยูในฐานขอมูลตองผานกระบวนการการจัดเก็บทีม่ ปี ระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ คือ ถูกตอง
รวดเร็ว คุม คา และปรับตัวงาย นอกจากนีส้ ถานศึกษาควรเตรียมการวางแผนเกีย่ วกับระบบฐานขอมูล
เพือ่ การประเมิน ควรมีการกําหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บขอมูล ผูรับผิดชอบ
ระบบการประมวลผลและการรายงานผล ซึ่งสถานศึกษาควรจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรอยาง
นอย 1 เครื่องสําหรับใชในงานดานการประเมินผลโดยเฉพาะ
โรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนซึ่งเปนหนวยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองมี
การดํ าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเตรียมรับการประเมินภายนอกตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้ การที่จะ
พัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเขาสูมาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้นนั้น โรงเรียนจะตองมีการจัดทํา
ระบบสารสนเทศ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการสนับสนุนการตัดสินใจตาง ๆ ในงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการ
ศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยระบบสารสนเทศสามารถจัดเก็บขอมูล ประมวลผล และ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศตาง ๆ โดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําคัญ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลสารสนเทศดานผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และครูเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน
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3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน
ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึง่ ครอบคลุมเฉพาะมาตรฐานดานผูเ รียน มาตรฐานดานกระบวนการ
เฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมาตรฐานดานปจจัยเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวกับครู
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เปนการพัฒนาโดยใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล Microsoft Access 2000
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยแบงขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและการศึกษาภาคสนาม โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 2แหง
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน
2.1 การพัฒนาแนวทางการวัดประเมินตัวบงชี้แตละมาตรฐานและเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล จากผลการศึกษาภาคสนามและการสนทนากลุม แลวทําการตรวจสอบความเหมาะสม
ของแนวทางการวัดและประเมินตัวบงชี้ และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการขอ
ความคิดเห็นจากผูบ ริหารสถานศึกษาและการทดลองใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน โดยผูว จิ ยั ทําการออกแบบจอภาพและรายงาน การออกแบบแถบเมนูและแถบเครือ่ งมือและ
เขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
3.1 การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนโดยผูวิจัย
3.2 การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํ ารวจ
ตระเวนชายแดนโดยครูตํารวจตระเวนชายแดน โดยการการสังเกตการทดลองใชของครูฝายธุรการ
และการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหาร และครูผูสอน จํานวน 5 คน
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลสารสนเทศดานผูเ รียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และครูทโี่ รงเรียนทําการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศดานผูเรียน ประกอบดวย ขอมูลสวนตัว ขอมูลครอบครัว ขอมูลเกี่ยว
กับสุขภาพ ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอมูลผลงานของนักเรียน ขอมูลโครงการตามพระ
ราชดําริ ขอมูลพฤติกรรมของนักเรียน
ขอมูลสารสนเทศดานครู ประกอบดวย ขอมูลสวนตัว ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว ขอมูล
เกีย่ วกับการศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับการเขารับราชการ ขอมูลการศึกษาอบรม/การดูงานเพิ่มเติม ขอมูล
การปฏิบตั หิ นาที่ ขอมูลเกี่ยวกับเกียรติบัตร คุณงามความดี และขอมูลเกีย่ วกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณที่
เคยไดรบั
ขอมูลสารสนเทศดานกิจกรรมการเรียนการสอน จะจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับระดับชั้นที่สอน
วิชาทีส่ อน จํานวนชั่วโมงที่สอน และจํานวนนักเรียนที่สอนของครูแตละคน ซึ่งจัดเก็บอยูในแฟม
สะสมงานของครูแตละคน ซึ่งตรงกับขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของครู
ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ประกอบดวย 1) ขอมูลโรงเรียน ไดแก ชื่อโรงเรียน ที่อยู
สังกัด 2) ขอมูลนักเรียน ไดแก จํานวนนักเรียนทั้งหมดแยกชาย-หญิง จํานวนในแตละระดับชั้น
แยกชาย-หญิง จํ านวนและรายชื่อนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหแตละปการศึกษาจํ านวน
นักเรียนทีจ่ บชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอ 3) ขอมูลครู ไดแก จํานวนครู
ทัง้ หมดแยกตามตําแหนงหนาที่
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน
2.1 ผลการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินตัวบงชี้ตามมาตรฐานการศึกษา
2.1.1 ผูใ หขอ มูล ในมาตรฐานการศึกษาดานผูเ รียน ผูใ หขอ มูล คือ ครูประจําชั้น
และนักเรียน ในบางมาตรฐานจะทําการเก็บขอมูลกับนักเรียนบางระดับชั้น คือนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สวนมาตรฐานการศึกษาดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและครู ผูใหขอมูล คือ ครู เพื่อนครู ครูวิชาการ และครูธุรการ
2.1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สามารถสรุปเครือ่ งมือทีใ่ ชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลไดทงั้ หมด 14 ชุดเปนเครือ่ งมือทีผ่ วู จิ ยั ไดทาการพั
ํ
ฒนาขึน้ จํานวน 3 ชุด
เครือ่ งมือทีป่ รับปรุงจากเครือ่ งมือของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทีม่ อี ยูแ ลว จํานวน 1 ชุด และ
เครือ่ งมือทีส่ วุ มิ ล วองวานิชเปนผูพ ฒ
ั นา จํานวน 10 ชุด
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2.1.3 ชวงเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จากการสนทนากลุมสามารถ
กําหนดชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละเครื่องมือ ดังนี้
1) เครือ่ งมือที่นักเรียนเปนผูใหขอมูลเปนแบบทดสอบทั้งหมด ควรทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลปการศึกษาละ 1 ครั้งในภาคปลายของปการศึกษา ซึ่งอาจจะทําการเก็บรวบ
รวมขอมูลในชั่วโมงเรียนของวิชาตาง ๆ
2) เครื่องมือที่ครูประจําชั้นเปนผูใหขอมูล แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน ครูประจําชั้นจะทําการประเมินพฤติกรรมนักเรียนเดือนละครั้ง ตลอดปการศึกษา และ
จะทําการสรุปเมื่อสิ้นปการศึกษา
3) เครือ่ งมือทีค่ รูเปนผูใ หขอ มูล ไดแกแบบประเมินตนเอง แบบประเมิน
เพือ่ นครู และแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ควรจะทําการเก็บรวบรวมขอ
มูลในภาคปลายของปการศึกษา
4) เครื่องมือที่ครูฝายวิชาการเปนผูใหขอมูล แบบสังเกตพฤติกรรมการแก
ปญหาของครู และแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการสอน ควรจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สวนแบบสํารวจจํานวนครูทที่ างานวิ
ํ
จยั ในชัน้ เรียน ควร
จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคปลายของปการศึกษา
5) เครื่องมือที่ครูฝายธุรการเปนผูใหขอมูล แบบบันทึกการเขาประชุม
อบรม/สัมมนาของครู ควรทําการจัดเก็บตลอดปการศึกษา และทําการสรุปผลเมื่อสิ้นปการศึกษา
สวนแบบบันทึกอัตรากําลังของครูในแตละปการศึกษาควรทําการจัดเก็บในตนปการศึกษาหรือเมื่อ
ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
2.1.4 เกณฑการตัดสิน เกณฑการประเมินที่ใชในการตัดสินคุณภาพ พบวา
สถานศึกษากําหนดเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ
2.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้นเปนระบบการจัดการเกีย่ วกับขอมูลทีต่ อบสนองการจัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูล และ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพือ่ สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ขอมูล การจัดเก็บขอมูลคลอบคลุม 4 ดาน คือ ขอมูลดานโรงเรียน ครู นักเรียน และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.1) ขอมูลโรงเรียน ประกอบดวย ขอมูลทีต่ งั้ โรงเรียน วิสัยทัศน ลักษณะชุมชน
ขอมูลมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน
จํานวนบุคลากร จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห จํานวนนักเรียนที่
ศึกษาตอและไมศึกษาตอ และจํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุด
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1.2) ขอมูลครู ประกอบดวยขอมูลสวนตัว และขอมูลคุณภาพครู
1.3) ขอมูลนักเรียน ประกอบดวยขอมูลภูมิหลัง ขอมูลความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ ขอมูลสุขภาพ ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียน ขอมูลกิจกรรมโครงการ
พระราชดําริ และขอมูลคุณภาพนักเรียน
1.4) ขอมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวยขอมูลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของสถานศึกษา และขอมูลคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2) การประมวลผลขอมูล เปนการเปลีย่ นแปลงขอมูลใหอยูใ นรูปแบบทีน่ าไปใช
ํ
ประโยชนได
ซึ่งมีทั้งการแยกแยะตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ
การแจงนับ ตลอดไปจนถึงการใชสูตรทางคณิตศาสตร
3) การนําเสนอขอมูลสารสนเทศ มีลักษณะเปนรูปของรายงาน ประกอบดวย 4 ดาน
คือ รายงานขอมูลกับครู รายงานขอมูลนักเรียน รายงานขอมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และรายงานผลการประเมินตนเอง (SSR) มีทงั้ คําบรรยาย ตาราง และกราฟ ซึง่ ในแตละรายงานประกอบ
รายงานยอย ดังนี้
3.1) รายงานขอมูลครู ประกอบดวยรายงานวุฒกิ ารศึกษาและงานทีร่ บั ผิดชอบ และ
รายงานระดับชั้นที่สอนและวิชาที่สอน
3.2) รายงานขอมูลนักเรียน ประกอบดวยรายงานจํานวนและรายชื่อนักเรียนทีไ่ ด
รับทุนในพระราชานุเคราะห รายงานขอมูลนักเรียนรายบุคคล รายงานขอมูลสุขภาพ รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และรายงานกิจกรรมโครงการพระราชดําริ
3.3) รายงานขอมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวยรายงานขอมูล
โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา และรายงานขอมูลวิทยากร
3.4) รายงานผลการประเมินตนเอง (SSR) ประกอบดวยรายงานขอมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียน รายงานผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา และรายงานสรุปผล
การประเมินคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน
3.1 ระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถนําไปใชปฏิบตั งิ านจริงในโรงเรียนตํารวจตระเวนชาย
แดนเนือ่ งจาก ระบบมีการจัดเก็บขอมูลสอดคลองกับขอมูลที่โรงเรียนทําการจัดเก็บและครูธุรการ
ซึง่ จะเปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสามารถใชระบบสารสนเทศได
3.2 ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีความคิดเห็นวาระบบสารสนเทศที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึน้ สามารถรายงานไดตรงกับความตองการของโรงเรียน
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3.3 ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีความคิดเห็นวาระบบสามารถใชงานไดสะดวก
และรวดเร็ว เนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลและรายงานไวเปนหมวดหมู การจัดพิมพรายงาน การ
เปลี่ยนแปลงขอมูลและการคนหาขอมูลสามารถทําไดอยางรวดเร็ว
3.4 จากการทดลองใชของครูธุรการระบบสารสนเทศสามารถประมวลผล และรายงานขอ
มูลสารสนเทศไดอยางถูกตอง
3.5 ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีความคิดเห็นวาระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมี
ประโยชน ทําใหสามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็วทันกับความตองการ และชวยประหยัดคาใชจาย
ในการเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1. ความสามารถของระบบสารสนเทศในการแกปญหาระบบงานในปจจุบันของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ระบบสารสนเทศที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถชวยแกปญหาระบบงานใน
ปจจุบนั ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในประเด็น ดังตอไปนี้
1.1 ปญหาในการคนหาขอมูลสารสนเทศ เนือ่ งจากโรงเรียนมีเอกสารทีต่ อ งจัดเก็บ
และรายงานในปริมาณมาก ทําใหการคนหาขอมูลคอนขางลําบาก นอกจากนี้ยังทําใหเกิดความ
ลาชาในการปฏิบตั งิ านดวย ซึง่ จากผลการวิจยั พบวา ครูตารวจตระเวนชายแดนมี
ํ
ความพึงพอใจมาก
ทีร่ ะบบสามารถคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว และมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเปนหมวดหมูทําให
สามารถคนหาขอมูลสารสนเทศไดรวดเร็วขึ้น
1.2 ปญหาความซําซ
้ อนของการปฏิบตั งิ านในขอมูลชุดเดียวกัน ระบบสารสนเทศ
สามารถชวยแกปญ
 หาในการจัดทํารายงานขางตนได เนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลจากรายงานไปยัง Microsoft Word ได ทําใหการจัดพิมพรายงานรวดเร็วขึน้ นอกจากนีร้ ะบบ
สารสนเทศยังชวยแกไขปญหาความผิดพลาดของการพิมพขอมูล เพราะผูวิจัยไดออกแบบระบบสาร
สนเทศ ใหสามารถเรียกใชรายงานที่พิมพไวแลวมาใช โดยไมตองจัดพิมพใหม ซึ่งเปนการลด
ภาระงานของบุคลากรในโรงเรียน และผูบริหารสามารถเรียกใชขอมูลไดตามความตองการ เพียง
แตผปู ฏิบัติงานตองมีความรับผิดชอบในการปอนขอมูลและเปลี่ยนแปลงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
1.3 ปญหาการจัดเก็บรักษาขอมูลเอกสารตาง ๆ ระบบสารสนเทศที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นนั้น สามารถจัดเก็บขอมูลไดหลายปการศึกษา ทําใหสามารถลดคาใชจายในการดูแลรักษา
เอกสารตาง ๆได
2. ระบบสารสนเทศทีพ่ ฒั นาขึน้ สามารถชวยโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางไร
2.1 พัฒนาผูเรียน ครูสามารถใชขอมูลสารสนเทศในการสํารวจและติดตาม
นักเรียนแตละคนในดานการเรียน ภูมิหลัง ความถนัดและความสนใจ สุขภาพ และคุณภาพของ
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นักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดยนําขอมูลสารสนเทศไปพัฒนาศักยภาพ และแกไขจุดออน
ของนักเรียนแตละคน นอกจากนี้ขอมูลสารสนเทศที่ระบบทําการจัดเก็บ ยังสามารถนําไปใชเปน
ขอมูลพื้นฐานที่ครูจะทําการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ซึ่งการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลนี้จะทํา
ใหครูไ ดใ กล ชิด กั บเด็ ก นัก เรี ย นมากขึ้น ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นวาครูผูสอนจะนํ าขอมูล
สารสนเทศดานผูเรียนไปใชประโยชนในการติดตามเด็กนักเรียนเปนรายบุคคลและใชในการ
สนับสนุนหรือแกไขพฤติกรรมนักเรียน
2.2 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เนื่องจากระบบสาร
สนเทศมีขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ ขอมูลการศึกษา/อบรมดูงานเพิ่มเติม และขอมูลคุณภาพ
ครูตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งจะเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเองของครู ดังที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษา (2544) ไดกลาว ครูผสู อนตองนําขอมูลสารสนเทศมาแกไข และ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู จัดกิจกรรมเสริมใหกบั ผูเ รียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น กระตุนใหผู
เรี ย นเห็นความสามารถของตนเองสงเสริม ใหผูเ รีย นมีความตองการและเต็มใจที่จะเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูตาง ๆที่ครูจัดขึ้น เพื่อใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู
2.3 การควบคุมคุณภาพการศึกษาของผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองใช
ขอมูลสารสนเทศเปนพื้นฐานในการวางแผน และกําหนดนโยบายในการพัฒนา และแกปญหา
ตาง ๆของโรงเรียน ดังที่ เกรียงศักดิ์ พราวศรี และภาสกร เกิดออน (2544) ไดกลาววา การวางแผน
ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น โรงเรียนจะตองทําขอมูลพื้นฐาน (Base Line
Data) ทีค่ รบถวนนาเชื่อถือ จึงจะทําใหการวางแผนหรือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพ มีความเปนไปไดที่จะประสบความสําเร็จตามที่กําหนดเปาหมายไว
2.4 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เปนการดําเนินงานเพื่อประเมินความกาวหนาของการจัดการศึกษา โดยให
สถานศึกษาประเมินตนเอง (School Self Evaluation) เพือ่ การปรับปรุงและพัฒนา แลวจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองในการจัดการศึกษา (Self Study Report) เสนอตอหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
และสาธารณชน ซึ่งการประเมินผลภายในสถานศึกษาจะตองมีระบบการประเมินที่สามารถได
ขอมูลที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชไดอยางแทจริง ซึ่งระบบสารสนเทศที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้จะทํา
ใหการดําเนินงานการประเมินภายในสถานศึกษามีความรวดเร็วยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากระบบสารสนเทศ
สามารถประมวลผลขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็ว อีกทัง้ ผูว จิ ยั ไดออกแบบรายงานใหมคี วามสอด
คลองกับรายงานการประเมินตนเองทีแ่ สดงถึงคุณภาพของผูเ รียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และครู ซึง่ รายงานนีส้ ามารถนําไปเสนอตอผูท เี่ กีย่ วของ ใหทราบถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และสามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
สถานศึกษา นอกจากนีร้ ะบบสารสนเทศสามารถเชือ่ มโยงรายงานไปยัง Microsoft Word ไดจึงทํา
ใหบคุ ลากรหรือผูปฏิบัติงานไมตองเสียเวลาในการจัดพิมพรายงาน
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2.5 การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระบบสารสนเทศ
ทีผ่ วู จิ ัยพัฒนาขึ้น ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน ขอมูลครู ขอมูลนักเรียน และ
ขอมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเปนขอมูลที่ทําใหเห็นภาพรวมของจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เนื่องจากขอมูลในระบบสารสนเทศแสดงถึงปจจัยในการดํ าเนินงานของโรงเรียน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลผลิตซึง่ คือคุณภาพของนักเรียน ดังที่ กรมสามัญ
(2542) ไดกลาววา โรงเรียนจําตองมีสารสนเทศในสวนที่แสดงถึงบริบทของโรงเรียน ปจจัย
ในการดําเนินงานของโรงเรียน กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และผลผลิต
คือคุณลักษณะของผูเรียน จึงจะชวยใหการประเมินคุณภาพทั้งระบบเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงเรียนเปนไปไดโดยสะดวกและราบรื่น
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผูวิจัยเห็นวาเพื่อใหระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ควรมีการดําเนินการในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ควรมีการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะในเรื่องบุคลากร
หรือผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ในการนําระบบสารสนเทศไปใชยอมจําเปนตองมี
การลงทุนจัดซือ้ เครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร และวัสดุครุภณ
ั ฑทเี่ กีย่ วของ รวมทัง้ ตองมีการทําความเขาใจ
กับครูและบุคคลผูใหขอมูลตาง ๆ เพื่อใหบุคคลดังกลาวเห็นความสําคัญของการใหขอมูลและ
การมีระบบสารสนเทศ
2. ควรมี การติ ดตามผลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความเหมาะสมและทันตอ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอยูเสมอ
3. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการวัดและการประเมินตัวบงชีใ้ นแตละมาตรฐาน
ใหเหมาะสมกับบริบทและการดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งควรจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
หลายแหลง และหลอมรวมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเขาดวยกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีศกึ ษาวิจยั และพัฒนาระบบสารสนเทศดานอืน่ ๆ ใหครอบคลุมในมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ โดยอาจจะพัฒนาขึ้นมาทีละระบบ
2. เนือ่ งจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีมาตรฐานการศึกษาเพิม่ เติมจากมาตรฐานการ
ศึกษาแหงชาติ ดังนั้นควรมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในมาตรฐาน
ดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเครือขายของระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลจาก
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไปยังกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

