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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ใน 8 
ด้าน คือด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้านการจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจดัท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง และ เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอ
เกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผูส้อน อ าเภอเกษตรวิสัย ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ  านวน 235 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  และทดสอบค่าเอฟ 
 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 ระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมแต่ละดา้นใน 8 ดา้น อยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนก
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this thematic paper were to study the level of internal quality assurance 
operation of primary educational schools, Kasetwisai area under supervision of Roi –Et Primary 
Educational Service Office Area 2 in all 8 aspects: the aspect of  setting school education 
standard; formulating standard educational development plan; systemizing administration and 
information technology system; operating along with educational development plan; monitoring 
the quality of education; internal quality assessment according to educational standards of school; 
annual internal quality assessment reporting; and continuous development of quality education, 
and to compare the level of internal quality assurance operation of primary educational schools, 
Kasetwisai area under supervision of Roi –Et Primary Educational Service Office Area 2 
classified by sex and teaching experiences. The samples were 235 teachers from the basic 
education in Kasetwisai district, Roi –Et Primary Educational Office Area 2. A constructed 5-
level rating scale questionnaire with the reliability of 0.96 was used as a tool to collect data. The 
statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
and F-test.  

 
 The results of the research were as follows: 

The level of internal quality assurance operation of primary educational schools, 
Kasetwisai district, Roi-Et Primary Education Office Area 2 was high in each aspect, and the 



 ง 

comparison on the level of internal quality assurance operation classified by sex and teaching 
experiences expressed that the teachers with different sex and teaching experiences had no 
difference in internal quality assurance operation of primary educational schools.  
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 สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงได้ เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผูว้ิจยัจึง
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ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ทุกท่านท่ี
ใหค้วามอนุเคราะห์อนุญาตใหเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวจิยั 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีท่ีอ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยัด้วยดี
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คุณงามความดีและประโยชน์ทั้งหลายท่ีเกิดจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบบูชาแด่พระคุณของ
บิดามารดา ครูอาจารยผ์ูป้ระสาทวิชาความรู้ ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน ขอจงไดรั้บส่วนแบ่งแห่ง
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ในกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นท่ีแต่ละประเทศตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ประชาชนจะตอ้งไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อพฒันาให้มีความรู้
ความสามารถและศกัยภาพในดา้นต่างๆอย่างพอเพียงและเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความทา้ทาย
จากกระแสโลก โดยปัจจยัส าคญัท่ีจะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความทา้ทายดงักล่าวไดแ้ก่ คุณภาพ
ของคนการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยจะตอ้ง
เป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อท าให้ศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัคนไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มท่ี ท าให้เป็น
คนท่ีรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเองและสามารถ
ด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 1 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 
มาตรา 47 ระบุให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ 
ประกอบดว้ยการประกนัคุณภาพภายในและระบบประกนัคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ให้ถือวา่การ
ประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีสถานศึกษาตอ้งด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองนอกจากน้ี มาตรา 49 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพ
ภายนอก อย่างน้อย 1 คร้ังในทุก 5 ปี และต้องเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและรายงานต่อสาธารณชน 2 จากพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลใหส้ านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดก้ าหนดนโยบาย
การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ทุกโรงเรียนมี
มาตรฐานคุณภาพการ ศึกษาเท่าเทียมกนั ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆในกระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนระหว่างเสรีภาพในการ
                                                 

1ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐาน
การศึกษา, แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 
2541), หนา้ 1. 

2พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ,ศ,2542, รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มท่ี 116, ตอนท่ี 74 ก, 
19 สิงหาคม 2542, (อดัส าเนา), หนา้ 17.  
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ด าเนินการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของส่วนภูมิภาคกับกรอบการด าเนินงานท่ีส่วนกลาง
ก าหนด พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง3 

การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความ
มัน่ใจให้ผูรั้บบริการทางการศึกษา ทั้งผูรั้บบริการโดยตรง ไดแ้ก่ผูเ้รียน ผูป้กครองและผูรั้บบริการ
ทางออ้ม ไดแ้ก่ สถานประกอบการ ประชาชนและสังคมโดยรวมวา่การด าเนินงานของสถานศึกษา
จะมีประสิทธิภาพและท าให้ผูเ้รียนมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษา
ท่ีก าหนด การประกนัคุณภาพมีแนวคิดอยูบ่นพื้นฐานของการป้องกนัไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดการท างาน
ท่ีไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ ดังนั้ นในการพฒันาคุณภาพผลผลิตในปัจจุบัน 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ยอมรับการบริหารโดยใช้ระบบการประกนั
คุณภาพมากกว่าระบบควบคุมคุณภาพ อย่างเช่น ในอดีตท่ีเคยเป็นมา เน่ืองจากระบบการควบคุม
คุณภาพมุ่งแกไ้ขปัญหาหลงัจากเกิดการสูญเสียผิดพลาดข้ึนแลว้ แต่ในระบบการประกนัคุณภาพซ่ึง
มีมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 เป็นตวัก าหนดให้เป็นเป้าหมายหลกัของระบบประกนัคุณภาพ ซ่ึง
มุ่งเน้นการป้องกัน โดยสร้างวิธีการท่ีถูกต้องให้เกิดข้ึนตั้งแต่แรกให้มากท่ีสุด เพื่อลดโอกาสท่ี
ผลผลิตจะไม่เป็นไปตามคุณภาพท่ีวางไว ้การประกนัคุณภาพเนน้ให้สถานศึกษามีการพฒันาเพื่อ
น าไปสู่ความมีมาตรฐานท่ีทดัเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในความ
รับผดิชอบใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนั กรอบความคิดในการท ามาตรฐานโรงเรียน คือ ยึดองคป์ระกอบ
ของระบบการจัดการศึกษา ด้านกระบวนการและผลผลิต ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพนักเรียน 
มาตรฐานการเรียนการสอนและมาตรฐานการบริหาร โดยเลือกสรรตวัแปรด้านกระบวนการท่ี
สามารถน าไปคุณภาพนกัเรียนได ้รวมทั้งการวเิคราะห์ภารกิจและขอบข่ายงานการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน ทั้งน้ีโดยให้บุคลากรของโรงเรียนมีส่วนร่วมประเมินโรงเรียนของตนเองวา่ ไดม้าตรฐาน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดหรือไม่ 4 

                                                 
3ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐาน

การศึกษา, แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 
2541), หนา้ 6. 

4
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐาน

การศึกษา, แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 
2541), หนา้ 1. 
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กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกกฎกระทรวงว่าดว้ย ระเบียบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 อาศยัอ านาจตามความใน มาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั
การจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29  ประกอบกับมาตร 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้ได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้(ขอ้ 14) ให้สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยด าเนินการไว ้8 ประการ คือ การพฒันามาตรฐานการศึกษา การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี และการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง5 จากการส ารวจความพร้อมของ
สถานศึกษาในช่วงปลายปี 2541 ของโครงการวิจยัเพื่อพฒันาระบบการประเมินภายในสถานศึกษา 
ท่ีส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งชาติไดรั้บความร่วมมือจาก รศ. ดร.สุวิมล ว่องวานิช 
และคณะ ในการด าเนินการนั้นปรากฏว่า จากสถานศึกษา 65 แห่ง มีสถานศึกษามากกวา่ คร่ึงหน่ึง
มิไดมี้การประเมินคุณภาพภายใน และไม่ไดใ้ชก้ารประเมินคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา  ส าหรับ
สถานศึกษาท่ีมีการประเมินคุณภาพภายในนั้นส่วนใหญ่ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานดา้นปัจจยั 
มากกวา่ดา้นกระบวนการและดา้นผูเ้รียน โดยเฉพาะทกัษะการคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนมีการประเมิน
นอ้ยมากในดา้นความพร้อมของบุคคลกรนั้น ถึงแมว้า่ทศันคติและแรงจูงใจในการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับค่อนข้างสูง โดยครูอาจารย์มากกว่าร้อยละ 95 ยินดีและเต็มใจท่ีจะเรียนรู้และ
ด าเนินการในเร่ืองน้ีแต่ผลการวิจยั พบว่า ครูประมาณร้อยละ 31 รู้สึกกงัวนในการท างานเก่ียวกบั
การประเมิน ครูมีความรู้และทกัษะในการประเมิน มีเพียงร้อยละ 53 ครูเคยผา่นการฝึกอบรมดา้น
การประเมินร้อยละ 21 ครูคิดว่าสามารถท าการประเมินคุณภาพภายในได้ร้อยละ 11ครูคิดว่า

                                                 
5ส านักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา , แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2541), หนา้ 9. 
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สามารถสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดร้้อยละ 17 และครูมีความรู้เร่ืองการวิเคราะห์
ขอ้มูลและสามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดร้้อยละ 326 

สภาพปัจจุบนัในโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จดัให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาเช่นกนัและทุกโรงเรียน
ก็ได้ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในมาได้ระยะหน่ึง มีการประเมินภายในจากคณะกรรมการท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ท  าการประเมินตั้งแต่
ปี 2544 เป็นตน้มา ซ่ึงโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเกษตรวิสัย ทุกโรงเรียนก็มีระบบการประกนั
คุณภาพภายในตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา7 จากหลกัการและแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความ
ต้องการท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
เพื่อจะเป็นแนวคิดให้สถานศึกษาน าไปพฒันา ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและเป็นสารสนเทศน าไปใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา
ต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และ เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการสอนท่ีแตกต่างกนั 

 
 
 
 

                                                 
6ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐาน

การศึกษา, แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั พิมพดี์ จ ากดั, 2543), 
หนา้ 5. 

7ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2, รำยงำนสรุปโครงกำรน ำเสนอผลกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2550, (ร้อยเอด็ : จนัทรเกษมการพิมพ,์ 2550), หนา้ 17. 
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1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 1.3.1 ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 แตกต่างกนั 
 1.3.2 ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 แตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย  
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  

  การวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอเกษตรวสิัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2จ าแนกเป็น 8 ดา้น 
ได้แก่ ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดา้น
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาขอ สถานศึกษา ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ด้านการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง ตามแนวคิดของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน8  

1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
1.4.2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูส้อนอ าเภอเกษตรวิสัย 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 จ  านวน 603 คน 
1.4.2.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนอ าเภอเกษตรวิสัย 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ  านวน 235 คน ซ่ึงผูว้ิจยั
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครทซ่ีและมอร์แกน จากนั้ นเปรียบเทียบโดยใช้
บญัญติัไตรยางศเ์พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งตามขนาดท่ีก าหนด  
 

                                                 
8ส านักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา, แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2541), หนา้ 34-56. 
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1.4.3 ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ  
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
 1.1 เพศ 
 1.2 ประสบการณ์ในการท างาน 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกเป็น 8 ดา้น คือ 
 2.1 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 2.2 ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.3 ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  
 2.4 ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา   
 2.5 ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 2.6 ดา้นการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของ สถานศึกษา 
 2.7 ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
 2.8 ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
  กำรประกันคุณภำพ หมายถึง การบริหารจดัการ และการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ
ของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง สร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริหารทาง
การศึกษาทั้งผูรั้บบริการโดยตรง ได้แก่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูรั้บบริการทางออ้ม ได้แก่สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมส่วนรวม 
  กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ หมายถึง กระบวนการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานศึกษา เพื่อสร้างความมัน่ใจและเป็นหลกัประกนัแก่ผูรั้บบริการการศึกษาว่า สถานศึกษา
จดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานท่ีก าหนดและเป็นท่ียอมรับของ
สังคม 
  สภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง การปฏิบติักิจกรรมท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
ครูผูส้อนนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนัปฏิบติัในโรงเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 8 ดา้น ดงัน้ี 
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  กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษา หมายถึง การปฏิบติัพฒันาสภาพท่ีพึง
ประสงคท์ั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในการพฒันาผูเ้รียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวเ้พื่อให้ชุมชนได้
มัน่ใจว่า สถานศึกษามีศกัยภาพในการพฒันาผูเ้รียนทุกคนในสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน ด้านผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
  กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ หมายถึง การปฏิบติัการวางแผนท่ีก าหนดนโยบายในการพฒันาให้สถานศึกษามี
คุณภาพตามวิสัยทศัน์ภารกิจ โดยก าหนดรูปแบบและวิธีการจดัระบบองค์กรและการบริหาการ
ศึกษาตามมาตรฐานการแปลงใหเ้กิดงาน/โครงการ/กิจกรรมน าไปปฏิบติัในโรงเรียนและหอ้งเรียน 
  กำรจัดระบบบริหำรสำรสนเทศ หมายถึง การปฏิบติัการรวมขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และเอ้ือต่อการด าเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมกับการประสาน
สัมพนัธ์กนัทุกฝ่าย ซ่ึงแสดงคุณภาพโดยรวม ตามสภาพปัจจุบนั มีการวิเคราะห์และแปรผลให้
สามารถน าไปใชไ้ด ้เขา้ใจง่ายและจดัระบบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
  กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หมายถึง การปฏิบติัการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีได้ก าหนดข้ึนมาและ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้ก าหนดเอาไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก ากบัและ
ติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
  กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง การปฏิบติักระบวนการประเมินอยา่ง
เป็นระบบเพื่อทบทวนหรือแกไ้ขจุดบกพร่องและพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
การศึกษา ท่ีท าใหคุ้ณภาพการศึกษามีคุณภาพ 
  กำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ หมายถึง การปฏิบติัตามกระบวนการ
ตรวจสอบทุกระบบในสถานศึกษาท่ีสามารถด าเนินการตามแผนท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียน
ตามหลกัสูตรของสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ้
  กำรท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน หมายถึง การปฏิบัติ
รวบรวมขอ้มูลในการด าเนินงานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อการศึกษา มีขอ้มูลท่ีช้ีวดัตามแผนและภารกิจท่ี
ก าหนด ตลอดจนการน าผลการวเิคราะห์มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง หมายถึง การปฏิบติัการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในทุกขั้นตอนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดวิธีด าเนินการ เทคนิคและ
วธีิการพฒันากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ 
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  ครูผู้สอน หมายถึง ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสอนในสถานศึกษาในอ าเภอเกษตรวิสัย 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
  เพศ หมายถึง เพศของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบบัน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 
  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หมายถึง ประสบการณ์ในการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม
ส าหรับสารนิพนธ์ฉบบัน้ีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) 1 – 10 ปี 2) 11 – 20 ปี และ 3) 21 ปีข้ึนไป 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 ท าใหท้ราบสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ครูผูส้อน 
 1.6.2 สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1.6.3 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ไดมี้ขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เป็นประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงและพฒันาการพึงพอใจการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
 

 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ืองการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้เอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยล าดบัเน้ือหาท่ีเป็นสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี  
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
  2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.5 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้

ก าหนดไวใ้น หมวดท่ี 6 มาตราท่ี 47 ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกนัคุณภาพภายนอก มาตราท่ี 48 ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก1 ดงันั้นสถานศึกษาจึงตอ้ง
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อท่ีจะพฒันาและยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มี
คุณภาพ เป็นท่ีเช่ือมัน่ยอมรับของผูป้กครอง ชุมชนและสังคม ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพของผูเ้รียนและ
คุณภาพของประเทศโดยตรง 

 
                                                 

 1ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ,ศ, 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ,ศ, 2545, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค 
จ ากดั, 2545), หนา้ 28.  
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 2.1.1 ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา  
วารินทร์ สินสูงสุด ได้ให้ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษาว่าการประกนั

คุณภาพการศึกษา หมายถึง การใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโรงเรียนตอ้ง
มีแนวทางจดัและพฒันาการศึกษาท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัหลกัการ นโยบาย และจุดเนน้แผนการ
จดัการศึกษาของรัฐ เพื่อคุณภาพการศึกษาท่ีดีโรงเรียนตอ้งเป็นผูค้วบคุม และให้การประกนัคุณภาพ
การศึกษาของตนเอง และการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนควรประกันคุณภาพทั้ง
โรงเรียน และควบคุมปัจจยัหลกัท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพ คือ ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน 
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน บุคลากร ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน การจดัการ การ
บริหารกิจการนกัเรียน นกัศึกษา และสัมฤทธ์ิผลของผูเ้รียน2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของการประกนัคุณภาพ
การศึกษาวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึงการบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความ
มัน่ใจให้ผูรั้บบริการทางการศึกษา ทั้งผูรั้บบริการโดยตรง ได้แก่ ผูเ้รียนและผูป้กครองและ
ผูรั้บบริการทางออ้ม ไดแ้ก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมวา่การด าเนินงานของ
สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และท าให้ผูเ้รียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด การประกนัคุณภาพมีแนวคิดอยูบ่นพื้นฐานของการป้องกนั ไม่ให้เกิด
การท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ3 

ชัยยุทธ ศิริสุทธ์ิ ไดใ้ห้ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษาวา่การประกนัคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง การรับประกนัคุณภาพของกระบวนการบริหารโรงเรียนวา่ไดมี้การวางแผนการ
ท างานและด าเนินกิจกรรมต่างๆ อยา่งเป็นระบบเพื่อให้ไดผ้ลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานทางการศึกษา และตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการไดต้ลอดเวลาสรุปไดว้่า การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การรับประกนักระบวนการบริหารและการด าเนินกิจกรรมใดๆ 
ของโรงเรียนเพื่อสร้างความมัน่ใจให้ผูรั้บบริการทางการศึกษา ทั้งผูรั้บบริการโดยตรงและ
ผูรั้บบริการทางออ้ม ว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาได้มีการวางแผนการท างานและด าเนิน

                                                 

  
2วารินทร์ สินสูงสุด, การประกันคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สยามมิตรการ

พิมพ,์ 2542), หนา้ 8. 
  

3ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก ภารกิจของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา เพื่อ
ผู้เรียนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2541), หนา้ 7. 
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กิจกรรมต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ และท าให้ผูเ้รียนมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด4 

สรุปไดว้า่ การประกนัคุณภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารการศึกษาอยา่งเป็นระบบ เพื่อ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาโดยใชห้ลกัการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 

2.1.2 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้

ก าหนดไวใ้น หมวดท่ี 6 มาตราท่ี 47 ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกนัคุณภาพภายนอก 

การประกนัคุณภาพภายใน หมายความวา่ การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน  โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดย
หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 

การประกนัคุณภาพภายนอก หมายความวา่ การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดงักล่าวรับรอง เพื่อเป็นการ
ประกนัคุณภาพและใหมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา5  

หลกัการในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา มี 3 ประการ คือ 6 
1. การกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยใหส้ถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตวัใน

การบริหาร รวมถึงการตดัสินใจด าเนินงาน ทั้งดา้นการบริหารงานวิชาการ งบประมาณบุคลากร 
และทรัพยากร การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก และให้อิสระแก่ผูส้อนในการจดักิจกรรมเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุผลตามจุดหมายของหลกัสูตร ตลอดจนให้สถานศึกษาสามารถ

                                                 

 
4ชยัยุทธ ศิริสุทธ์ิ, เอกสารประกอบการสอนวิชา 0501716 การประกันคุณภาพการศึกษา, 

(มหาสารคาม : ภาควชิาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2550), หนา้ 16. 
 

5ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ,ศ, 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ,ศ, 2545, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค 
จ ากดั, 2545), หนา้ 3. 
 

6ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), หนา้ 3-4. 
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ปรับปรุงตนเอง รับผิดชอบ และจดัการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี ความตอ้งการของชุมชน 
และสังคมใหม้ากท่ีสุด 
  2. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ ปูชนียบุคคล ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือปราชญ์
ชาวบา้น เขา้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานของสถานศึกษา ร่วมกนัคิด ตดัสินใจ 
สนบัสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา  ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จของสถานศึกษา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาโดยรวม 
  3. การแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability) โดยสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย (Goals) และจุดเน้นท่ีตอ้งการพฒันา (Focus 
Areas) มีการร่วมกนัจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกยุทธศาสตร์ 
การพฒันาใหเ้หมาะสมและสามารถท าใหเ้กิดผล 
 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาการศึกษาของ
ไทยใหมี้มาตรฐานเป็นเลิศ โดยมีหลกัการส าคญั 3 ขอ้ คือ 
 1. รัฐกระจายอ านาจในการก าหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณงาน
บุคลากร และงานบริหารทัว่ไป ใหส้ถานศึกษาทุกระดบัทัว่ประเทศ 
 2. รัฐสนบัสนุนให้ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วม
รับผดิชอบในการจดัการศึกษา 
 3. โรงเรียนตอ้งแสดงภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบต่อนกัเรียนและผูป้กครองมาตรฐานท่ี
ก าหนดข้ึน และรับผดิชอบต่อการจดัการศึกษา 
 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามีกระบวนการด าเนินการท่ีสัมพนัธ์กนั 3 ประการดงัน้ี7 
 1. การพฒันาคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุถึง
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว ้ (ทั้งระดบัชาติ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวยั ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือระดบัสถานศึกษาท่ีก าหนดข้ึนเพิ่มเติมตามบริบทหรือเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา)
หวัใจส าคญัในการพฒันาคุณภาพ คือ การสร้างจิตส านึกให้ทุกคนตระหนกัถึงความจ าเป็นของการ
ท างานเป็นกลุ่ม ท างานอย่างมีระบบ และทุกคนตอ้งถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง จดัท าขอ้มูลสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบ ใชข้อ้มูลสารสนเทศนั้นให้เป็นประโยชน์ใน
การพฒันางานเป็นประจ า มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และจดัหมวดหมู่ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็น

                                                 

 
7ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), หนา้ 4-6. 
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ระบบการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุถึงมาตรฐานท่ีก าหนดนั้น ตอ้งมีการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ท่ีทุกกิจกรรม/โครงการ/งานมีเป้าหมายเดียวกนั คือ การยกระดบั
คุณภาพผูเ้รียนทุกดา้น มีการพฒันาดา้นปัจจยัให้สามารถใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สรรหาให้
เพียงพอ ดูแลรักษาให้ใชไ้ดอ้ยูเ่สมอและปลอดภยัในการใช ้ ประการส าคญัตอ้งมีระบบและกลไก
การปฏิบติังานตามแผน รวมทั้งติดตามก ากบัการด าเนินงานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือ สนบัสนุน
ก ากบัติดตามความก้าวหน้า และยืนยนัการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสามารถ
ด าเนินงานในแต่ละระดบั ไดด้งัน้ี 
    2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตั้ง
คณะท างานข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ การด าเนินงาน/โครงการ ตลอดปีการศึกษาทั้งดา้น
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คุณภาพการจดัการเรียนการสอน คุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา
และดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ จดัท าเป็นระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีสามารถน าผลไปใชใ้น
การปรับปรุงและพฒันาไดท้นัท่วงที และเป็นขอ้มูลส าหรับประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได ้
 2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสถานศึกษา เพื่อให้การส่งเสริม สนบัสนุนและช่วยเหลือให้
สถานศึกษาสามารถด าเนินการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้สถานศึกษา
ทุกแห่งควรไดรั้บการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากเขตพื้นท่ีการศึกษาอยา่งนอ้ย1 คร้ัง ภายใน 3 ปี 
(ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ....) ส าหรับ
สถานศึกษาท่ีมีความเขม้แข็ง เขตพื้นท่ีการศึกษาควรส่งเสริมให้พฒันาอย่างต่อเน่ือง ยกย่อง
สถานศึกษาท่ีมีรูปแบบการพฒันาท่ีดีให้เป็นตวัอยา่งแก่สถานศึกษาแห่งอ่ืนได ้ส่วนสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพผูเ้รียนต ่าหรือมีแนวโน้มต ่าลงอนัเน่ืองมาจากปัญหาต่างๆ เขตพื้นท่ีการศึกษาควรตั้ง
คณะท างานเขา้ไปช่วยเหลือสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และติดตามความกา้วหนา้เป็นระยะ เขตพื้นท่ี
การศึกษาต้องท ารายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบดว้ย 
 2.3 การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมระดบัประเทศ โดยหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบ คือ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบการก าหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนและผลกัดนัให้
สถานศึกษาพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ก าหนดมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ
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สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพ
สถานศึกษาใหบ้ริหารและจดัการการศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
   3. การประเมินและรับรองคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบผลการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
    3.1 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาในขอ้ 2.1 สถานศึกษาน าขอ้มูลสารสนเทศมาประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด (ตามระดบัการศึกษาท่ีจดัซ่ึง หมายถึง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั) จดัท าเป็นรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษารายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองชุมชน หน่วยงานตน้สังกดั และรายงาน
ต่อสาธารณชน 
 3.2 การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินในส่วนน้ีเป็น
การด าเนินงานโดยองคก์รภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงเป็นองคก์ารมหาชน ท าหนา้ท่ีประเมินและให้การรับรองวา่
สถานศึกษาจดัการศึกษาไดต้ามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดในทุกๆ 5 ปี ผลจากการประเมินใน
ภาพรวม จะน าเสนอรัฐบาล เพื่อน าไปใชใ้นการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ การก าหนดทิศทางการ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อใหท้ดัเทียมนานาอารยประเทศ 
 การด าเนินการทั้ง 3 ประการ เป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลซ่ึงกนัและกนั
โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สามารถด าเนินการไดท้ั้งในส่วนการพฒันาคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพสรุปไดว้า่ ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 1) การพฒันา
คุณภาพเป็นการด าเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุถึงมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด
ไว ้ 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือ สนบัสนุน ก ากบัติดตาม
ความก้าวหน้าและยืนยนัการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนด 3) การประเมินและรับรองคุณภาพ เป็นการด าเนินงาน
เพื่อตรวจสอบผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



15 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎกีารประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.2.1 ความหมายของการประกนัคุณภาพภายใน 
 ชนกณัฐ วังแดง ให้ความหมายของการประกนัคุณภาพภายในว่า การประกนัคุณภาพ
ภายใน หมายถึง กระบวนการบริหารท่ีสถานศึกษาตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการวางแผน 
ก าหนดเป้าหมาย และวิธีการลงมือท าตามแผนประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขเพื่อพฒันาคุณภาพ
และจดัท ารายงานการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี8 
 พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้
ความหมายของการประกนัคุณภาพภายในวา่ การประกนัคุณภาพภายในหมายถึง การประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโรงเรียน  โดย
บุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีดูแลสถานศึกษานั้น9 
 ศิริพร ขอพรกลาง ให้ความหมายของการประกนัคุณภาพภายในวา่ เป็นการสร้างความ
มัน่ใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าหรือผลิตภณัฑ์การบริการภายใต้คุณภาพตามข้อก าหนดต่างๆ 
ครบถว้นสม ่าเสมอ ซ่ึงโดยปกติการประกนัคุณภาพประกอบดว้ยกิจกรรม 3 อยา่ง10 คือ 
 1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เป็นหนา้ท่ีขององคก์รท่ีจะตอ้งจดั
ให้มีการตรวจสอบภายในและตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบ โดยปกติจะใชง้บประมาณในองคก์ร
เองผลดักนัตรวจสอบเพื่อหาขอ้บกพร่องและท าการแกไ้ข 
 2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
ระบบและกลไกของการควบคุมคุณภาพท่ีองคก์รไดจ้ดัท าข้ึนวา่มีสภาพท่ีเหมาะสมหรือไม่ 
 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินระบบละกลไกของการ
ควบคุมคุณภาพท่ีองคก์รไดจ้ดัท าข้ึนออกมาเป็นตวัเลข เพื่อเปรียบเทียบวา่ถูกตอ้งกบัระบบน้ีหรือไม่
อยา่งไร 

                                                 

 
8ชนกณัฐ วงัแดง, เดินหน้าพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพการศึกษาพร้อมก าหนด 5 

ยุทธศาสตร์หลกัขับเคลือ่นการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ,์ 2544), หนา้ 9. 
 
9ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ,ศ

, 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ,ศ, 2545, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค 
จ ากดั, 2545), หนา้ 3. 

10ศิริพร ขอพรกลาง, ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000, (กรุงเทพมหานคร : สยามสปอร์ต
ซินดิเคท, 2545), หนา้ 11. 
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  อ ารุง จันทวานิช ให้ความหมายของการประกนัคุณภาพภายในว่า การประกนัคุณภาพ
การศึกษา เป็นวิธีการหรือกลยุทธ์ท่ีก าหนดแนวปฏิบติัหรือแนวทางในการด าเนินงานในการจดั
การศึกษาท่ีเป็นหลกัประกนั ว่านกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นท่ียอมรับของ
สังคมสรุปไดว้า่ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการหรือกลยุทธ์ท่ีใชใ้น
การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว ้ เพื่อสร้างความ
มัน่ใจต่อผูป้กครอง ชุมชน สังคม วา่การด าเนินงานของสถานศึกษาจะให้ผลผลิตของการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ11 
 2.2.2 ความจ าเป็นของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ให้ผูเ้รียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่ สถานศึกษาสามารถจดั
การศึกษาได้คุณภาพ ผูเ้รียนทุกคนเกิดการเรียนรู้มีความสามารถและมีคุณภาพตามท่ีหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ปัจจยัท่ีเป็นมูลเหตุส าคญัมีหลายประเด็นท่ีจ าเป็นตอ้งด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายใน กล่าวคือ 
 1. ความจ าเป็นตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2545  
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดไวใ้นหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัประกอบด้วยระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ให้หน่วยงานตน้สังกดั
และสถานศึกษา จดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกนั
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยมี
การจดัท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อ

                                                 

 11อ า รุง  จันทวานิช , แนวคิดการประกันคุณภาพเพื่ อพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ, ขา้ราชการครู, 19 (3) : 5-9 กุมภาพนัธ์-มีนาคม, 2545, (อดัส าเนา), หนา้ 7. 
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สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ
ภายนอก12  
 2. ความจ าเป็นตามกระแสโลกาภิวตัน์ 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิว ัฒน์ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงจ าเป็นท่ีแต่ละประเทศตอ้งเรียนรู้ท่ีจะ
ปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความทา้
ทายจากกระแสโลก โดยปัจจยัส าคญัท่ีจะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความทา้ทายดงักล่าว ไดแ้ก่ 
คุณภาพของคนการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อท าใหศ้กัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัคนไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มท่ีท าให้
เป็นคนท่ีรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถ
ปรับตวัให้ทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จงัพึ่งตนเองและ
สามารถด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข13  
 3. ความจ าเป็นจากปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย 
 เน่ืองจากท่ีผ่านมาส านกังานคณะกรราการการศึกษาแห่งชาติ ไดว้ิเคราะห์และน าเสนอ
ขอ้มูลภาวะการศึกษาไทย เปิดเผยต่อสาธารณชนอยา่งต่อเน่ือง เป็นท่ีทราบกนัวา่ การศึกษาไทยนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นการประเมินโดยหน่วยงานราชการของไทยเราเองหรือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของนกัเรียนไทยนั้น นอกจากจะไม่เป็นท่ีน่าพอใจแลว้ ยงัอ่อนดอ้ยกว่า
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมากมาย โดยเฉพาะด้านภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร ยุค
เศรษฐกิจท่ีใช้ความรู้และเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปแล้วว่า การศึกษาไทยเน้นการท่องจ าเป็นหลกั 

                                                 

 
12ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ,ศ

, 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ,ศ, 2545, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค 
จ ากดั, 2545), หนา้ 28. 

13ชยัยุทธ ศิริสุทธ์ิ, เอกสารประกอบการสอนวิชา 0501716 การประกันคุณภาพการศึกษา, 
(มหาสารคาม : ภาควชิาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2550), หนา้ 
64-65. 
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ไม่ไดส้อนให้คนรู้จกัคิดวิเคราะห์ ริเร่ิมสร้างสรรค ์และปฏิบติัจริงอีกทั้งหยอ่นยานเร่ืองการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และวฒันธรรม การศึกษาไทยจึงอยูใ่นภาวะวกิฤติทางคุณภาพอยา่งหนกั14  
 2.2.3 ข้ันตอนการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารและ
การท างานนั้น จะตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานซ่ึง
ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในสถานศึกษาน าร่อง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความตระหนกั เขา้มามีส่วน
ส่งเสริมสนบัสนุน และร่วมคิดร่วมท า รวมทั้งตอ้งมีการท างานเป็นทีม โดยบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาตอ้งไดรั้บการเตรียมความพร้อมใหม้องเห็นคุณค่า และมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ประกนัคุณภาพภายใน และด าเนินการอย่างต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยมีการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอยา่งเป็น
ระบบในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยค านึงถึงเง่ือนไขขา้งตน้ควรมีการเตรียมการเพื่อ
สร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรและจดัให้มีกลไกในการด าเนินงานในเร่ืองน้ีหลงัจากนั้นบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งจึงร่วมกนัวางแผน ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัตรวจสอบและ
ร่วมกนัปรับปรุง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด ดงัแผนภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 
14รุ่ง แกว้แดง, การประกันคุณภาพการศึกษา : ทุกคนท าได้ไม่ยาก, (กรุงเทพมหานคร : 

พิมพว์ฒันาพานิชย,์ 2544), หนา้ 1. 
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แผนภาพที ่2.1 ข้ันตอนการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

การเตรียมการ การด าเนินการ 

1. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 
- สร้างความตระหนกั 
- พฒันาความรู้และทกัษะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการท่ี 
รับผิดชอบ 

1.วางแผนการปฏิบติังาน (P) 
- ก าหนดเป้าหมายหรือ
มาตรฐานการศึกษา 
- จดัล าดบัความส าคญัของ
เป้าหมาย 
- ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน 
- ก าหนดระยะเวลา 
- ก าหนดงบประมาณ 
- ก าหนดผูรั้บผดิชอบ 

การรายงาน 

จดัท ารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจ าปี 
- รวบรวมผลการด าเนินงาน
และผลการประเมิน 
- วเิคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 

2.การด าเนินงานตามแผน (D) 
- ส่งเสริม สนบัสนุน 
- จดัส่ิงอ านวยความสะดวก 
- สนบัสนุนทรัพยากร 
- ก ากบัติดตาม ใหก้ารนิเทศ 

3.ตรวจสอบประเมินผล (C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จดัหาหรือจดัท าเคร่ืองมือ 
- เก็บขอ้มูล 
- วเิคราะห์ขอ้มูล 
- แปลความหมาย 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ 
การประเมิน 
 
4. น าผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A) 
- ปรับปรุงการปฏิบติังานของ
บุคลากร 
- วางแผนในระยะต่อไป 
- จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 
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  1. การเตรียมการก่อนการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
 การพฒันาระบบงานการประกนัคุณภาพภายในใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
และการจดัการเรียนการสอน ควรมีการเตรียมการในเร่ืองต่างๆ โดยการเตรียมการท่ีมีความส าคญั
มากท่ีสุด คือ 
 1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
 ปัญหาส าคญัในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา คือการท่ีบุคลากรใน
สถานศึกษายงัเขา้ใจไม่ชดัเจนวา่การประกนัคุณภาพภายใน ก็คือการบริหารคุณภาพท่ีเป็นส่วนหน่ึง 
ของกระบวนการท างานตามปกติ และเป็นงานท่ีตอ้งท าอยูแ่ลว้ จึงท าใหรู้้สึกวา่เป็นการเพิ่มภาระ 
นอกจากนั้น บุคลากรในสถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้กบัการเนน้คุณภาพและวธีิการท างานท่ีมีการ
ตรวจสอบ บางคร้ังจึงเกิดการต่อตา้น จ าเป็นตอ้งสร้างความตระหนกั และพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
ใหก้บับุคลากรเป็นอนัดบัแรก โดยอาจด าเนินการดงัน้ี 
   1.1.1 การสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าของการประกนัคุณภาพภายในและการ
ท างานเป็นทีม การประกนัคุณภาพภายในเป็นเร่ืองท่ีบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตอ้งร่วมกนัท า
เป็นทีม จึงจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งปลุกจิตส านึกและสร้างความตระหนกั  ให้บุคลากร
ทุกฝ่ายมองเห็นคุณค่า และมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในถ้า
บุคลากรยงัมีความเขา้ใจแตกต่างกนัไปคนละทิศ คนละทางและมามีทศันคติท่ีดี การประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาก็จะท าให้ส าเร็จไดย้าก ดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับความคิดของบุคลากร
ฝ่ายต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนัก่อนโดยรูปแบบท่ีควรใชไ้ดแ้ก่ 
  1. สถานศึกษาท่ีมีบุคคลแกนน า ซ่ึงมีความพร้อมในดา้นความรู้และความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ ควรจดัประชุมเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นคุณค่าของการ
ประกนัคุณภาพภายใน โดยใชว้ิทยากรของสถานศึกษาเอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของครูท่ี
เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง และศกัยภาพของสถานศึกษาท่ีสามารถพึ่งตนเองได้ อนัเป็นปรัชญาของ
การประเมินแนวใหม่ ท่ีตอ้งการใหบุ้คลากรภายในเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการพฒันาตนเอง 
 2. ในกรณีท่ีมอบหมายให้บุคลากรท่ีเป็นแกนน า มีบทบาทในการช้ีแจงท าความ
เขา้ใจกบัเพื่อนร่วมงานดว้ยกนัเอง ไม่ประสบความส าเร็จ ก็จ  าเป็นตอ้งจดัหาวิทยากรมืออาชีพท่ีมี
คุณภาพหรือฝีมือ มาช่วยโนม้นา้วความคิดของผูเ้ก่ียวขอ้งให้พร้อมจะเนินการประกนัคุณภาพดว้ย
ใจ ดงักรณีตวัอย่างของสถานศึกษาน าร่อง ซ่ึงพบว่าการใช้ยุทธวิธีปลุกจิตส านึกดว้ยการเชิญ
วิทยากรมืออาชีพมาพูดให้บุคลากรทุกคนรับทราบพร้อมกนั ไดท้  าให้บุคลากรในสถานศึกษาท่ีแต่
เดิมไม่ค่อยมีความกา้วหนา้ในการด าเนินงานเกิดการต่ืนตวัและลุกข้ึนมาเร่ิมงานทนัที 
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 3. การช้ีแจงท าความเขา้ใจ ไม่วา่จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในหรือวิทยากรมือ
อาชีพจากภายนอก ควรใหบุ้คลากรทุกคนในสถานศึกษาไดมี้โอกาสเขา้ร่วมประชุมรับทราบพร้อม
กนั ไม่ควรช้ีแจงเฉพาะแกนน าหรือคณะท างานเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสไดท้ราบความ
จ าเป็นของการประกนัคุณภาพภายในอยา่งทัว่ถึงกนัและร่วมมือร่วมใจในการด าเนินการต่อไป 
    1.1.2 การพฒันาความรู้ทกัษะเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน 
 บุคลากรส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจวิธีการประกนัคุณภาพภายในค่อนขา้งนอ้ยและไม่รู้ว่า
จะด าเนินการอย่างไรในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งยงัขาดทกัษะในการประเมินตนเองจึงควรฝึกอบรม
ใหบุ้คลากรมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถด าเนินการประกนัคุณภาพไดโ้ดยรูปแบบท่ีควรใช ้คือ 
 1. การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ โดยให้ทุกคนไดเ้ขา้ร่วมประชุม หากสามารถหา
บุคลากรท่ีมีความสามารถจะเป็นแกนน าไดก้็ควรมอบหมายให้แกนน าเป็นผูรั้บผิดชอบจดัการใน
เร่ืองน้ี 
 2. ในการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ควรแบ่งเป็นช่วงๆตามกิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการในแต่ละช่วง ดงัน้ี 
 ช่วงแรก เน้นเน้ือหาเก่ียวกับภาพรวมของระบบงานประกันคุณภาพภายใน 
กระบวนการบริหารงานคุณภาพ แล้วเร่ิมเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบติัการในแต่ละปี ต่อจากนั้นก็ให้ร่วมกนัปฏิบติัจริงในการวางแผนพฒันาและแผนปฏิบติั
การ 
 ช่วงท่ี 2 เนน้เน้ือหาเก่ียวกบัการก าหนดกรอบและวางแผนการประเมินการสร้าง
เคร่ืองมือการประเมิน ต่อจากนั้นก็ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลตามกรอบและแผนการประเมิน 
 ช่วงท่ี 3 เนน้เน้ือหาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอผลการประเมิน และ
เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Study Report) โดยจดัประชุมเชิงปฏิบติัการหลงัจากท่ี
บุคลากรมีการปฏิบติังาน และมีการประเมินตนเองตามแผนไปแลว้ระยะหน่ึง 
 1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ถึงแม้นว่าการประกันคุณภาพภายในจะเป็นภารกิจของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา แต่ในการด าเนินงานจ าเป็นตอ้งมีผูรั้บผิดชอบในการประสาน ก ากบัดูแล ช่วยเหลือ
สนบัสนุนให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกนั และเช่ือมโยงกนัเป็นทีม โดยผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบส าคญัคือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงควรด าเนินการร่วมกับบุคลากรหลักท่ีได้รับมอบหมาย ในรูปของ
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 คณะกรรมการหรือคณะท างานดงักล่าว อาจไม่จ  าเป็นตอ้งตั้งข้ึนมาใหม่ ถ้า
สถานศึกษามีกรรมการฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาในดา้นต่างๆ อยูแ่ลว้ ก็ให้กรรมการ



22 
 

เหล่าน้ีรับผดิชอบเป็นกรรมการประกนัคุณภาพในดา้นต่างๆ ไดเ้ลย แลว้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากทุกฝ่าย
หรือทุกระดบัปฏิบติังานตามปกติเขา้มาร่วม เพราะการประกนัคุณภาพภายในมีเป้าหมายเพื่อ
ปรับปรุงการท างานปัจจุบนัให้ดีข้ึน ผูด้  าเนินการจึงตอ้งเป็นผูท่ี้คุน้เคยกบังานท่ีตนเองท า ไม่ใช่
มอบหมายใหค้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานนั้นๆ มาด าเนินการ 
 ในกรณีท่ีสถานศึกษายงัไม่มีกรรมการใดๆ เลย ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดย
มอบหมายให้บุคลากรเขา้ร่วมเป็นกรรมการเพื่อช่วยกนัจดัท าแผน ด าเนินการพฒันา และประเมิน
คุณภาพ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีรับผดิชอบตามภารกิจของตน 
  การตั้งคณะกรรมการ ควรพิจารณาตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารฝ่ายท่ีรับผิดชอบงาน
ใด ควรอยู่ในคระกรรมการท่ีรับผิดชอบการพฒันาและการประเมินคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนั้น 
เช่น ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ อาจารยป์ระจ าชั้น และอาจารยป์ระจ าวิชาควรเป็นกรรมการท่ี
รับผิดชอบการประกนัคุณภาพดา้นการเรียนการสอน ด้านครูและผูเ้รียน ผูช่้วยอ านวยการฝ่าย
บริหารและอาจารยบ์ริหาร ควรเป็นกรรมการท่ีรับผิดชอบการประกนัคุณภาพเก่ียวกบักระบวนการ
บริหาร และเก่ียวกบัผูท่ี้ท  างานดา้นการบริหารจดัการ เป็นตน้ และมีกรรมการกลาง ซ่ึงประกอบดว้ย 
ผูแ้ทนของกรรมการคณะต่างๆ เพื่อประสานและรับผดิชอบในภาพรวมทั้งหมด 
  การมีคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหาร  และให้บุคลากรรับผิดชอบในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานในภารกิจของตนเอง จะท าให้ระบบงานประกนัคุณภาพภายในหล่อหลอมเขา้กบั
การท างานตามภารกิจของบุคลากร ซ่ึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเช่ือมโยงกนัในการ
พฒันาคุณภาพต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการและดา้นผูเ้รียนอนัจะก่อให้เกิดการ
พฒันารอบดา้นครบทุกดา้น 
  2. การด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
  ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบติัตามแผนการตรวจสอบ
ประกอบผล และการพฒันาปรับปรุง ซ่ึงทุกฝ่ายจะตอ้งด าเนินการร่วมกนัในทุกขั้นตอนโดยมี
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
   2.1 การวางแผน 
 การวางแผนเป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อจะท างานให้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการวางแผนจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานผูรั้บผิดชอบงาน
ระยะเวลา และทรัพยากรท่ีจะตอ้งใช ้เพื่อท างานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 ส าหรับสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จะตอ้งมีการจดัท าธรรมนูญ
สถานศึกษา หรือแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่าง
สถานศึกษากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานตน้
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สังกดั เพื่อใชเ้ป็นแผนแม่บทส าหรับก าหนดทิศทางในการพฒันาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสถานศึกษาควรมีการจดัท าแผนต่างๆคือ
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี แผนการจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัสูตรและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา
แผนงบประมาณ ทั้งรายรับและรายจ่ายของสถานศึกษา แผนต่างๆ ดงักล่าว แมจ้ะมีหลายแผนแต่ท่ี
จริงแลว้เป็นแผนใหญ่แผนเดียวเท่านั้น เพราะแผนต่างๆ มีความเช่ือมโยงต่อเน่ืองกนัโดยตลอด
กล่าวคือ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นแผนระยะยาวท่ีครอบคลุมเป้าหมายและแนวทางการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ จากแผนระยะยาวดังกล่าวน ามาก าหนดเป็น
แผนปฏิบติัการประจ าปีซ่ึงเป็นแผนระยะสั้น วา่ภายใน 1 ปี สถานศึกษามีเป้าหมายจะด าเนินการ
เร่ืองใดและโดยวิธีใด แลว้จดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรและสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดไว ้
 ในการจดัท าแผนต่างๆ นั้น ควรวางแผนการประเมินผลไปพร้อมกนัดว้ยเพื่อใช้
ก ากบัตรวจสอบการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามแผนเพียงใด โดยมีการตั้งเป้าหมายวา่จะประเมินเร่ือง
ใดใช้วิธีการ รูปแบบอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล แผนการประเมินผลท่ีดีควร
สอดคล้องเป็นส่วนหน่ึงของการท างานตามปกติในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริหาร ครูและผูเ้รียน
นอกจากน้ีควรตอ้งคิดงบประมาณท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของแผน จดัท าเป็นแผนงบประมาณ ทั้งรายรับและรายจ่ายของสถานศึกษา 
 ขั้นตอนการวางแผนท่ีส าคญัคือการก าหนดเป้าหมายการจดัอนัดบัความส าคญัของ
เป้าหมาย การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน การก าหนดระยะเวลาด าเนินการ การก าหนด
ผูรั้บผดิชอบหรือผูด้  าเนินการและการก าหนดงบประมาณท่ีจะใช ้
 2.1.1 การก าหนดเป้าหมาย 
 การวางแผนควรจะเร่ิมจากการก าหนดเป้าหมาย ท่ีแสดงถึงคุณลักษณะหรือ
คุณภาพท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา ซ่ึงควรระบุให้ชดัเจนในธรรมนูญสถานศึกษาและเป็น
หลกัหรือทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา หลงัจากนั้นก็จดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบติัการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงครอบคลุมคุณลกัษณะหรือ
คุณสมบติัของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค์ การบริหารจดัการ หลกัสูตรและการเรียนการสอน ทรัพยากร
สภาพแวดลอ้ม การประเมินผล การก ากบัตรวจสอบ และการรายงาน 
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 2.1.2 การจดัอนัดบัความส าคญัของเป้าหมาย 
 การจดัอนัดบัความส าคญัของเป้าหมายจะช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เพราะสถานศึกษาจะไดท้ราบวา่เป้าหมายต่างๆ ท่ีตอ้งการนั้น เป้าหมายใดส าคญัมากนอ้ยกวา่
กนัเพียงใด เพื่อก าหนดกิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และช่วงระยะเวลาท่ีจะด าเนินการในการ
พฒันาเป้าหมายนั้นๆ ให้เหมาะสม สถานศึกษาบางแห่งท่ีไม่ไดต้ั้งเป้าหมายเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
เป้าหมายหรือมาตรฐานของตน้สังกดัและมาตรฐานประเมินภายนอก ซ่ึงเป็นมาตรฐานหลกัท่ีตอ้ง
ท าอยูแ่ลว้ อาจไม่เห็นความจ าเป็นของการจดัอนัดบัความส าคญั ก็อาจจะขา้มขั้นตอนน้ีไปก็ได ้แต่
ส าหรับสถานศึกษาท่ีมีความตอ้งการเฉพาะของชุมชนทอ้งถ่ิน และของสถานศึกษาเพิ่มข้ึนหลาย
เป้าหมาย หรือสถานศึกษาบางแห่งท่ีมีบุคลากรและทรัพยากรจ ากดั อาจใชก้ารจดัอนัดบัความส าคญั
เป็นเทคนิคท่ีช่วยตดัสินใจให้การท างานมีประสิทธิภาพ โดยอาจมุ่งด าเนินการบางเป้าหมายหลกั
ก่อนแต่เป็นพื้นฐานท่ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาเป้าหมายอ่ืนตามมาพร้อมกนัไปดว้ย 
 2.1.3 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานหรือวธีิปฏิบติังาน 
 การก าหนดแนวทางการด าเนินงานหรือวิธีปฏิบติังาน คือการน าเป้าหมายท่ีมี
ลกัษณะเป็นความคิดเชิงนามธรรม มาท าให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบติั โดยคิดโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ รวมทั้งก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จหรือตวับ่งช้ีให้มี
ความชดัเจนดว้ย 
 การคิดโครงการหรือกิจกรรมนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งคิดโครงการให้ได้จ  านวนมาก 
หรือไม่จ  าเป็นว่าทุกเป้าหมายจะตอ้งมีโครงการเฉพาะของเป้าหมายนั้น ในทางปฏิบติัจริง หาก
สามารถคิดโครงการท่ีท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการไดส้ าเร็จ  และเป้าหมายนั้นเอ้ือต่อการพฒันา
เป้าหมายอ่ืนต่อไปได ้ ก็อาจขยายโครงการนั้น โดยจดักิจกรรมในโครงการนั้นเพิ่ม เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายอ่ืนๆ ต่อไปไดด้ว้ย เป็นการท างานแบบบูรณาการซ่ึงจะเป็นการคิดโครงการท่ีดีและมี
ประโยชน์เช่ือมโยงกนั อีกทั้งไม่เป็นการสร้างงานให้บุคลากรมากเกินไป โดยเฉพาะบุคลากรใน
สถานศึกษาขนาดเล็กและยงัท าให้สามารถระดมคนและทรัพยากร  เพื่อมุ่งด าเนินการในเร่ืองท่ี
ส าคญัและประโยชน์อย่างเต็มท่ี ดีกว่ากระจายคนและทรัพยากรไปท าโครงการเล็กๆ น้อยๆ 
มากมาย 
 2.1.4 การก าหนดระยะเวลา 
 ในการท าแผนควรมีการก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินงานของ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในแผนดว้ย การก าหนดระยะเวลาจะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
เพราะผูป้ฏิบติัจะไดท้ราบว่างานใดควรจะตอ้งด าเนินการให้เสร็จเม่ือไร ตอ้งเร่งด าเนินการก่อน 
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หรืออาจรอได ้และยงัเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีก ากบัดูแล จะไดติ้ดตามงานไดว้า่มี
ความกา้วหนา้ตามแผนเพียงใด 
 2.1.5 การก าหนดงบประมาณ 
 ควรคิดงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ รวมทั้งค่าตอบแทน และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนอย่างรอบคอบและให้
ประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด โดยค านึงถึงความเพียงพอและความเหมาะสมระหวา่งรายรับ-รายจ่าย 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย โดยมีการใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่า 
 2.1.6 การก าหนดผูรั้บผดิชอบ 
 การก าหนดผูรั้บผิดชอบท่ีเหมาะสมในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนหรือใน
กิจกรรมและโครงการต่างๆ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้แผนดงักล่าวสามารถด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงควรก าหนดไวใ้นแผนใหช้ดัเจนวา่เร่ืองใดจะเป็นหนา้ท่ีความ 
 2.2 การปฏิบติัตามแผน 
 เม่ือสถานศึกษาไดว้างแผนการปฏิบติังานเสร็จเรียบร้อยแลว้  บุคลากรก็ร่วมกนัด าเนินการ
ตามแผนท่ีจดัท าไว ้ โดยในระหว่างการด าเนินงานตอ้งมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และควร
มุ่งเนน้ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะ 
    2.2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนท างานอยา่งมีความสุข 
 2.2.2 จดัส่ิงอ านวยความสะดวก สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.2.3 ก ากบั ติดตาม ทั้งระดบัรายบุคคล รายกลุ่ม รายหมวด/ ฝ่ายเพื่อกระตุน้และ
ส่งเสริมใหมี้การด าเนินงานตามแผน 
 2.2.4 ใหก้ารนิเทศ 
 ในระหวา่งการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารตอ้งก ากบัและติดตามวา่เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือแผนท่ีก าหนดไว ้หรือมีปัญหาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนหรือมีปัญหาจะไดใ้ห้การนิเทศ
เพื่อปรับปรุงแก้ไข ผูบ้ริหารควรให้การนิเทศเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน การประเมินตนเอง และทกัษะในดา้นต่างๆ โดย
ผูบ้ริหารอาจให้การนิเทศเอง หรือเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญแต่ละดา้นมาให้การนิเทศ
หรือส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 
 2.3 การตรวจสอบประเมินผล 
 การประเมินผล เป็นกลไกส าคญัท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการพฒันา เพราจะท าให้ได้
ขอ้มูลยอ้นกลบั ท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานท่ีผา่นมาวา่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้พียงใด
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ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองใดบา้ง ผูบ้ริหารและครูท่ีเขา้ใจระบบงานการประกนัคุณภาพอยา่งถูกตอ้งจะ
ตระหนกัถึงความส าคญัของการประเมินผล ไม่กลวัการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินตนเองซ่ึง
เป็นการประเมินท่ีมุ่งพฒันาไม่ใช่การตดัสินถูก-ผิด ไม่ใช่การประเมินเพื่อประเมิน และไม่ใช่เร่ืองท่ี
ท ายาก ไม่ตอ้งคิดเคร่ืองมือหรือแบบประเมินมากมาย แต่เป็นการประเมินในงานท่ีท าอยูเ่ป็นประจ า
เคร่ืองมือท่ีใช้อาจเป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้โดยไม่ตอ้งสร้างข้ึนใหม่ เช่น สถิติท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป
ของฝ่ายบริหาร ผลงาน หรือการบา้น ตลอดจนการทดสอบยอ่ยของผูเ้รียนในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ท่ีครูมีอยู่แลว้เพียงแต่จดัเก็บให้เป็นระบบมากข้ึนเท่านั้นในระหว่างท่ีสถานศึกษาด าเนินการตาม
แผนปฏิบติัการ ควรมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาวา่ การด าเนินการเป็นไป
ในทิศทางท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน และตวับ่งช้ีท่ีก าหนดในแผนพฒันา
และแผนปฏิบติัการหรือไม่ เพียงใด มีจุดอ่อน จุดแข็งประการใด มีส่วนใดท่ีจะตอ้งปรับปรุงเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีก าหนดมากท่ีสุด และเม่ือส้ินภาคเรียนหรือส้ินปี
การศึกษาก็จะตอ้ง มีการประเมิน สรุปรวมเพื่อน าผลมาพิจารณาแกไ้ข ปรับปรุงการด าเนินการใน
ระยะต่อไปโดยมีรายละเอียดในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 2.3.1 การวางกรอบการประเมิน 
 คณะกรรมการควรประชุมร่วมกนักบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการวางกรอบการประเมินเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการประเมินว่า จะประเมินอะไร ใครเป็นผูป้ระเมิน และมีรูปแบบในการ
ประเมินเป็นอย่างไร โดยในการก าหนดกรอบการประเมินอาจพิจารณาประเด็นต่างๆดงัเสนอใน
ตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 การก าหนดกรอบการประเมิน 
 

เป้าหมาย/ 
มาตรฐาน 

ตวั
บ่งช้ี 

เคร่ืองมือ แหล่งขอ้มูล/ 
ผูใ้หข้อ้มูล 

การ 
วเิคราะห์ 
ขอ้มูล 

เกณฑ ์
การ 

ประเมิน 

ช่วงเวลา 
ท่ี 

ประเมิน 

ผู ้
รับผดิชอ

บ 
ประเมิน 

…………….        
   

 กรอบการประเมินควรตอ้งเช่ือมโยงกบัเป้าหมายคุณภาพหรือมาตรฐานการศึกษา ท่ีระบุใน
แผนพฒันาและแผนปฏิบติัการ เพื่อก าหนดว่าควรประเมินอะไร เร่ืองใด มีอะไรเป็นตวับ่งช้ี
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามเป้าหมาย ต่อจากนั้นจึงพิจารณาต่อไปวา่ตวับ่งช้ีนั้นจะตอ้งใช้
ขอ้มูลอะไร แลว้ส ารวจดูวา่สถนศึกษามีขอ้มูลนั้นแลว้หรือยงั จะน ามาใชไ้ดห้รือไม่ ถา้มีขอ้มูลอยู่
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แลว้ก็ไม่ตอ้งเก็บขอ้มูลใหม่ ถา้ยงัไม่มีขอ้มูล หรือมีแต่เป็นขอ้มูลท่ีลา้สมยัก็ตอ้งเก็บใหม่ โดย
พิจารณาว่าขอ้มูลท่ีตอ้งการนั้นจะใช้เคร่ืองมือชนิดใด จะเก็บขอ้มูลจากใคร จะวิเคราะห์ขอ้มูล
อยา่งไร รวมทั้งก าหนดเกณฑ์การประเมิน ช่วงเวลาและผูรั้บผิดชอบในการประเมินเพื่อสะดวกใน
การก ากบั ติดตามงานของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
 2.3.2 การจดัหา/จดัท าเคร่ืองมือ 
 คณะกรรมการควรประชุมร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลว่า จะใช้เคร่ืองมือชนิดใด หลงัจากนั้นก็จดัหา/จดัท าเคร่ืองมือการสร้างและ
ปรับปรุงเคร่ืองมือ จะตอ้งค านึงถึงความสามารถในการวดัไดต้รงกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั โดยอาจน า
เคร่ืองมือไปทดลองใช้ แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์วา่ไดผ้ลตรงกบัความเป็นจริงตามการสังเกตของ
ครูหรือไม่ นอกจากนั้น ควรพิจารณาความเหมาะสมท่ีจะใช้เคร่ืองมือนั้นกบักลุ่มคนท่ีจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลนอกจากนั้นควรค านึงอยูเ่สมอวา่ผลงานของผูเ้รียน ไม่วา่จะเป็นการเขียนเรียงความ 
ภาพวาด ตลอดจนการแสดงออก การโตต้อบ พฤติกรรมของเด็ก เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็น
ความสามารถและพฒันาการของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี ควรใช้ส่ิงเหล่าน้ีให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ประเมิน โดยเคร่ืองมือท่ีส าคญัคือตวัครูผูส้อน ซ่ึงเป็นผูอ้ยูใ่กลชิ้ดและจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหก้บัผูเ้รียน ครูควรจะเป็นคนช่างสังเกต รู้จกัผูเ้รียนทุกคน และรู้จกัวิเคราะห์พฤติกรรมและผลงาน
ของผูเ้รียนให้เช่ือมโยงกบัเป้าหมายคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยตลอดเวลา โดยครูควรมี
เคร่ืองมือ เช่น แบบสังเกต แบบบนัทึกพฤติกรรม หรือประเด็นหลกัในการวิเคราะห์ผลงานหรือ
พฒันาการของผูเ้รียน เพื่อช่วยการสังเกตและการวเิคราะห์ 
 2.3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล อาจพิจารณาจากประเด็นและแนวทางการเก็บขอ้มูลดงั
ตวัอยา่งในตารางท่ี 2.2 
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ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างแนวทางการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวม 
ขอ้มูล 

- ใชข้อ้มูลท่ีสถานศึกษามีอยูแ่ลว้ 
- เก็บขอ้มูลใหม่ (ถา้ยงัไม่มีขอ้มูลท่ีตอ้งการ) 
- เก็บจากหลายๆ แหล่ง เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 

ช่วงเวลาท่ีเก็บขอ้มูล - เก็บตามเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัการท างานตามปกติ 
- ขอ้มูลท่ีเก็บไดต้ลอดเวลา เช่น พฤติกรรมของผูเ้รียน 
- ขอ้มูลท่ีเก็บเป็นระยะๆ เช่น น ้าหนกั ส่วนสูง เก็บภาคเรียนละคร้ัง 
- ในช่วงเวลาเดียวกนั ไม่ควรระดมเก็บขอ้มูลทุกอยา่งพร้อมกนั
จ านวนมาก 

ความครอบคลุมของ 
กลุ่มเป้าหมาย 

- ขอ้มูลเพื่อพฒันาปรับปรุงเป็นรายบุคคล ตอ้งเก็บขอ้มูลทุกคน 
- ขอ้มูลภาพรวมของสถานศึกษา หรือขอ้มูลจากผูป้กครองชุมชน 
เก็บจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 สถานศึกษาควรวางระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหดี้ ทั้งขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้และขอ้มูลท่ีเก็บ
ใหม่ เพื่อง่ายต่อการน ามาใช ้การเก็บขอ้มูลอาจยุง่ยากในปีแรกๆ แต่ปีต่อๆ 
ไปจะสะดวกข้ึน 
 2.3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานศึกษานั้น ผูรั้บผดิชอบควรร่วมกนัพิจารณากรอรบการ
วิเคราะห์วา่ขอ้มูลแต่ละประเด็นจะวิเคราะห์ในระดบัใด ระดบับุคคล ระดบัห้องเรียน หรือระดบั
ภาพรวมของสถานศึกษา ใครเป็นผูว้เิคราะห์ วเิคราะห์ในช่วงเวลาใด เพื่อจะได ้
น าผลมาใช ้
 2.3.5 การแปลความหมาย 
 ก่อนท่ีคณะกรรมการจะแปลความหมายของผลการประเมิน จะตอ้งก าหนดเกณฑ์
ในการตัดสิน โดยคณะกรรมการจะต้องร่วมกันก าหนดให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษา ดว้ยการพิจารณาขอ้มูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของสถานศึกษาประกอบกบัเกณฑ์
ของท่ีอ่ืนวา่เป็นอยา่งไร เพื่อก าหนดเกณฑ์ในการตดัสิน และเน่ืองจากการประเมินตนเองเป็นการ
ประเมินเพื่อพฒันา ดงันั้นเกณฑ์การประเมินควรจะดูพฒันาการของสถานศึกษาดว้ยในช่วงแรก
อาจจะก าหนดเกณฑ์ท่ีคิดวา่สถานศึกษาสามารถท าไดไ้ปก่อน เพื่อให้มีก าลงัใจในการท างาน แลว้
ค่อยๆ ปรับใหสู้งข้ึน 
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    2.3.6 การตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
 เม่ือสถานศึกษาได้ด าเนินการประเมินตามแผนท่ีก าหนดไว  ้ ก็จะต้องมีการ
ตรวจสอบกระบวนการและผลการประเมินวา่ มีความเหมาะสม ถูกตอ้งและน่าเช่ือถือเพียงใด ซ่ึง
เก่ียวขอ้งควรมีการประชุมกนัเป็นระยะๆ โดยผูบ้ริหารควรมีการติดตามตรวจสอบในระหวา่งการ
นิเทศ และประชุมร่วมกันคณะกรรมการเพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการประเมินคุณภาพใหมี้ประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
 2.4 การน าผลประเมินมาปรับปรุงงาน 
 เม่ือบุคลากรแต่ละคน แต่ละฝ่ายมีการประเมินผลเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ ก็ส่งผลให้กบั
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะตอ้งรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์แปลผลใน
ภาพรวมทั้งหมด แลว้น าเสนอผลการประเมินต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชา 
หวัหนา้หมวด ผูบ้ริหาร เพื่อน าผลไปใชใ้นการพฒันางานตนเองต่อไป 
 การเผยแพร่ผลการประเมิน อาจใชว้ิธีจดัประชุมครูภายในสถานศึกษา จดับอร์ดหรือจดัท า
รายงานผลการประเมินฉบบัยอ่ยแจกบุคลากร 
 ผลการประเมินสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและ
บุคลากร และใช้ในการวางแผนต่อไป รวมทั้งจดัท าเป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการ
ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ได ้
    2.4.1 การปรับปรุงการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและบุคลากร 
 ในระหว่างการด าเนินงานและมีการตรวจสอบประเมินผลทั้งในระดบัรายบุคคล 
หรือระดบัชั้น/หมวดวชิา ผูบ้ริหารและบุคลากรสามารถน าผลการประเมินไปใชป้รับปรุงการท างาน
ของตนเองและปรับปรุงแผนการด าเนินงานไดเ้ลย เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป 
ตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 
 2.4.2 การวางแผนในระยะต่อไป 
 การน าผลการประเมินไปใช้จดัท าแผนในภาคเรียนหรือปีการศึกษาต่อไป ควรมี
การวเิคราะห์จุดเด่น และจุดท่ีตอ้งปรับปรุงของสถานศึกษา หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
โดยให้ผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 
 ผลการประเมินอาจช้ีจุดท่ีสถานศึกษาต้องท าการปรับปรุงหลายประการ ซ่ึง
สถานศึกษาไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นไดพ้ร้อมกนั ตอ้งก าหนดล าดบัความส าคญัวา่ปัญหา
อะไรจ าเป็นตอ้งพฒันาก่อน เพื่อน ามาวางแผนแกไ้ขปรับปรุงแผนปฏิบติังาน และจดัท าโครงการ
หรือกิจกรรมในภาคเรียนหรือปีการศึกษาต่อไป 
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    2.4.3 การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 
    ถ้าสถานศึกษาน าผลท่ีได้จากการประเมินมาพัฒนาเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบนั ก็จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานและ
ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งเม่ือหน่วยงานภายนอกเขา้มาประเมิน สถานศึกษาก็
พร้อมท่ีจะน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศท่ีผูป้ระเมินตอ้งการไดง่้ายข้ึนในทุกๆ ดา้น 
    การด าเนินงานประเมินผลของสถานศึกษาไม่ได้ส้ินสุดเพียงแค่ท าการประเมิน
ตนเองเพียงคร้ังเดียว แลว้หยุดเลย แต่ตอ้งท าตลอดเวลา ผลการประเมินท่ีจดัท าเสร็จแลว้ถือเป็น
ขอ้มูลท่ีแสดงถึงสภาพการด าเนินงานในขณะนั้นซ่ึงตอ้งมีการตรวจสอบใหม่ว่า การด าเนินงาน
ในช่วงต่อไปสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและแนวทางการพฒันาของสถานศึกษาอย่างไร การพฒันา
ปรับปรุงตนเองจึงตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ไม่มีท่ีส้ินสุด 
  3. การรายงาน 
 จดัท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 
 เม่ือสถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในช่วงปลายปีการศึกษาจะตอ้งจดัท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปีเพื่อเผยแพร่ให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่มไดรั้บทราบไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในสถานศึกษา ผูป้กครอง หรือชุมชน
หน่วยงานตน้สังกดั และผูป้ระเมินภายนอก เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาและ
พร้อมท่ีจะรับการประเมินภายนอก โดยด าเนินการดงัน้ี 
 1. รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
 2. วเิคราะห์และสังเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา 
 3. เขียนรายงาน 
 การรายงานผลการประเมินและเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการส่ือสารควรมี 2 แบบข้ึนอยูก่บักลุ่ม
ผูรั้บขอ้มูล แบบแรกเป็นการรายงานท่ีมีรายละเอียดครบถว้น เน้นในเชิงวิชาการเพื่อใช้ส าหรับ
รายงานหน่วยงานตน้สังกดัและผูป้ระเมินภายนอก ส่วนแบบท่ีสองเป็นการรายงานสรุปเพื่อเผยแพร่
ให้กบักลุ่มผูป้กครองและชุมชน โดยน าเสนอในลกัษณะการบรรยาย ใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่ายและมี
ความยาวไม่มาก ซ่ึงจะท าใหผู้ป้กครองรับรู้ขอ้มูลของสถานศึกษาไดม้ากข้ึน 
 เน้ือหาสาระท่ีน าเสนอในรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี ควรมีหวัขอ้ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของสถานศึกษา เช่น ประวติัและความเป็นมาของสถานศึกษาสถาน
ท่ีตั้ง สังกดั รูปแบบ/หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน โครงสร้างการบริหารงานขอ้มูลผูบ้ริหาร
และบุคลากร จ านวนผูเ้รียน งบประมาณ รวมทั้งขอ้มูลสภาพชุมชน อาชีพและรายไดข้องผูป้กครอง 
 2. วสิัยทศัน์ เป้าหมายหรือมาตรฐาน และแผนงานของสถานศึกษา 
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 3. ผลการประเมินตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี โดยแต่ละตวับ่งช้ีควรรายงานเก่ียวกับ
เป้าหมายการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  และผลการด าเนินงาน และอาจน าเสนอขอ้มูล/
หลกัฐานสนบัสนุนผลการด าเนินงานนั้นๆ ดว้ยก็ได ้ นอกจากน้ีในแต่ละมาตรฐานควรน าเสนอ
จุดเด่น จุดท่ีตอ้งปรับปรุงและแนวทางแกไ้ขดว้ย 
 4. สรุปผลการประเมินของมาตรฐานแต่ละดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นกระบวนการและดา้น
ปัจจยั โดยในแต่ละดา้นควรบอกถึงจุดเด่น เง่ือนไขท่ีท าให้ส าเร็จ จุดท่ีตอ้งปรับปรุงสาเหตุและแนว
ทางแกไ้ขปรับปรุงดว้ย 
 5. ภาคผนวก อาจมีการรายงานเก่ียวกบัวธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลหากเป็น
ท่ีตอ้งการของหน่วยงานตน้สังกดั 
 คณะผูจ้ดัท ารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจ าควรเป็นแกนน าหรือผูท่ี้มีความ
เก่ียวขอ้งกบัวิธีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพอสมควร ซ่ึงจะท าให้สามารถสรุปผลการ
ประเมินไดถู้กตอ้ง การจดัท ารายงานควรด าเนินการในส่วนท่ีสามารถท าไดไ้ปเร่ือยๆ ก่อนส้ินปี
การศึกษา ไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้ถึงส้ินปีการศึกษา เพราะจะท าให้จดัท ารายงานไม่ทนัก าหนดเวลาท่ี
จะตอ้งส่งหน่วยงานตน้สังกดัและเผยแพร่ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
  4. แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา15  
 4.1 ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) 
เป็นระบบท่ีสถานศึกษาสร้างความมัน่ใจ (Assure) แก่ผูรั้บบริการทั้งผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน 
ตลอดจนองคก์รหรือสถานประกอบการท่ีรับผูเ้รียนเขา้ศึกษาต่อหรือท างานวา่สถานศึกษา สามารถ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดผู ้ส าเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดและสังคมคาดหวงั
สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชน
ตามความเหมาะสม ดว้ยการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพทั้งองคก์รโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม บุคลากร
ในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผูบ้ริหารตระหนกัถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน
เป็นอนัดบัแรก ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกส าคญัประการหน่ึง
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีผูเ้ก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ และถูก

                                                 

 
15ส านกัทดสอบทางการศึกษา, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ,ศ, 
2553, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2553), หนา้ 9-32. 
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ก าหนดใหส้ถานศึกษาทุกแห่งตอ้งด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ
และประกาศกฎกระทรวง 
  ดงันั้น การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจึงยึดหลกัการ 
3 ประการ คือ 
 1. การกระจายอ านาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการ
บริหารและตดัสินใจด าเนินงาน ทั้งดา้นการบริหารงานวชิาการ งบประมาณบุคลากร และทรัพยากร 
การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและผูส้อนท าบทบาทหนา้ท่ีในการสอนจดักิจกรรมและพฒันาส่ือเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างเต็มท่ี สามารถจดั
การศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี ความตอ้งการของชุมชนและสังคมไดม้ากท่ีสุด 
 2. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ปราชญช์าวบา้น เขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ทั้งในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะท างานใน
ส่วนอ่ืนๆ ของสถานศึกษา โดยมีการร่วมกนัคิด ตดัสินใจ สนบัสนุน ส่งเสริมและติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงาน ตบอดจนร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จของสถานศึกษา 
 3. การแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นเป้าหมาย (Goals) ท่ีผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน ตอ้งไดรั้บรู้เพื่อการพฒันาร่วมกนั 
และเพื่อการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาวาสามารถน าพาผูเ้รียนไปสู่มาตรฐาน
ท่ีไดก้ าหนดร่วมกนัไวห้รือไม่ จากเป้าหมายและจุดเนน้การพฒันาดงักล่าวสถานศึกษาตอ้งสร้างการ
มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา (School Improvement plan) เลือกกลวิธีการ
พฒันาท่ีเหมาะสมและสามารถท าใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมีการประชาสัมพนัธ์เป้าหมายและ
จุดเน้นท่ีตอ้งการพฒันาให้ทุกฝ่ายไดรั้บรู้เพื่อเป็นสัญญาประชาคมและเพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมี
ทิศทางการท างานท่ีชดัเจนสู่เป้าหมายเดียวกนั 
 จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงมีกระบวนการด าเนินการท่ี
สัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 3 ขั้นตอน คือ 
 1. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา การติดตาม และ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษา
หรือโดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา 
 ทั้งน้ี เพื่อน าผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพฒันากิจกรรม/โครงการพฒันาท่ี
จดัท าข้ึน จึงตั้งอยูบ่นฐานความเป็นจริง มีความเป็นไปไดแ้ละส าเร็จผลในเวลาอนัเหมาะสม 
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 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกา้วหน้าของการปฏิบติัตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจดัท ารายงาน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
 เม่ือมีการตรวจสอบความก้าวหน้า สถานศึกษาจะตอ้งมีขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดง
แนวโน้มผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา  ดงันั้น จึง
จ าเป็นตอ้งมีการวางระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียนและการปฏิบติังาน
เป็นประจ าทุกปี มีวธีิการเก็บขอ้มูลท่ีไม่ยุง่ยาก และเกิดจากการปฏิบติัจริงขอ้มูลและสารสนเทศท่ีจะ
แสดงแนวโนม้ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา  ไม่ควร
จะนอ้ยกวา่ 3 ปีการศึกษา ดงันั้น ครูทุกคนตอ้งสามารถแสดงขอ้มูลผลการเรียนของผูเ้รียนไดเ้ป็น
รายบุคคล รายห้องเรียน รายชั้น รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ จนเป็นขอ้มูลรวมระดบัสถานศึกษา หรือ
โครงการอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาด าเนินการก็จะตอ้งสามารถตอบไดว้า่ เหตุใดจึงเพิ่มกิจกรรมใหม่ข้ึน 
หรือปรับลดกิจกรรมบางอยา่งลง ขอ้มูลและสารสนเทศเล่าน้ีถูกน าไปสรุปรายงานใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางพฒันาต่อไป 
 3. การพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการการพฒันาการศึกษาเขา้สู่คุณภาพท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจดัระบบและ
โครงสร้าง การวางแผนและการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพฒันา
คุณภาพการศึกษาจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของทุกคน 
 การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งมากแต่ในระดบัสถานศึกษานั้น 
แทจ้ริงแลว้ คือหนา้ท่ีหลกัของสถานศึกษาในการจดัการเรียนการสอน  โดยมีคุณภาพท่ีตอ้งการให้
เกิดกบัผูเ้รียนเป็นเป้าหมายซ่ึงในปัจจุบนัก าหนดในรูปของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ฉะนั้นในการคิดกิจกรรม/โครงการหรือพฒันานวตักรรมใดต้องสะท้อนผลท่ีเกิดกับผูเ้รียนได ้
อยา่งไรก็ตาม การด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จไดต้อ้งเกิดจากผูป้ฏิบติังานทุกคนท างานอยา่งเป็น
ระบบ ท างานร่วมกนัไดดี้ รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของกนัและกนั เลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั และพร้อมท่ีจะแกไ้ขใหดี้ข้ึน ดงัแผนภาพท่ี 2.3 
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แผนภาพที ่2.2 องค์ประกอบของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
  ประเทศนิวซีแลนด์ท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการศึกษาท่ีทัว่โลกยอมรับใช้แนวคิด
ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality) ในการขบัเคล่ือนระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหมี้ความเขม้แขง็ โดยค านึงถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 ส่วน ท่ีเช่ือมโยงกนั ดงัแผนภาพ
ท่ี 2.3 คือ 
 1. การมีอุดมการณ์และเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั 
 2. การน าองคก์รและการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ 
 3. การสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีความเป็นผูน้ าการสอนอยา่งมืออาชีพ 
 4. การจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพสูงภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  เอ้ือการเรียนรู้ 
และสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
 5. การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ครอบครัว และชุมชน 
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แผนภาพที ่2.3 ห่วงโซ่คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

  สถานศึกษาท่ีมีระบบบริหารจดัการด้วยวงจรคุณภาพ  น าโดยผูบ้ริหารท่ีเป็นผูน้ าทาง
วิชาการสูง ย่อมมีการพฒันาคณะครูอาจารยใ์ห้เป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถทางวิชาการมีภาวะ
ผูน้ าเช่นเดียวกนั ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนยอ่มมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดเป้าหมายท่ีทา้
ทายแสวงหาวธีิการหรือนวตักรรมใหม่ท่ีจะท าให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้จดัการเรียนรู้ท่ีสนุก 
กระตุน้ให้คิดและทดลองท า ผูเ้รียนเกิดความสนุกในการเรียนรู้ท าให้เกอดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
กนัและกนั การจดัการศึกษาไดรั้บความร่วมมืออย่างดีจากผูป้กครอง ครอบครัว และชุมชนอนั
เน่ืองมาจากการท่ีทุกคนทุกฝ่ายมีอุดมการณ์และเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั จากความเช่ือมโยงของ
การปฏิบติังานดงักล่าว จึงมัน่ใจไดว้า่ผูเ้รียนตอ้งมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
อยา่งแน่นอน 
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 4.2 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในให้สถานศึกษาด าเนินการ
โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
 4. ด าเนินงานตามแผนการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 5. จดัใหมี้การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 6. จดัใหมี้การประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7. จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน 
 8. จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 ในท่ีน้ีขอเสนอรายละเอียดในแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาเป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐาน
ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม
และก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีหลายระดบั เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
อีกทั้งยงัมีการก าหนดมาตรฐานข้ึนหลายประเภท เช่น มาตรฐานการแนะแนว มาตรฐานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มาตรฐานลูกเสือและเนตรนารี มาตรฐานการบริหารและการจดัการศึกษา
โดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน เป็นตน้ แต่หากพิจารณาอย่างถ่ีถว้น จะเห็นว่า มาตรฐานทั้งหลายมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะและมีเป้าหมายคือคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญัทั้งส้ิน  
 ตามกฎกระทรวงไดก้ าหนดไวว้า่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นตอ้ง
ก าหนดให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลกัษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และตอ้งครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้  
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รวมทั้งค  านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ินดว้ย ดงันั้น สถานศึกษาจึงตอ้งวิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งระดบัปฐมวยั 
มาตรฐานการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรของ
สถานศึกษา นโยบายของหน่วยงานส่วนกลางคุณลกัษณะพิเศษของผูเ้รียนท่ีสถานศึกษา ทอ้งถ่ิน 
และชุมชนคาดหวงั เช่น ความมีส านึกรักบา้นเกิด การเป็น ยุวเกษตรกร การอนุรักษอ์าชีพทอ้งถ่ิน 
พื้นบา้น การมีทกัษะในอาชีพ (อาชีพใดอาชีพหน่ึง) ความสามารถเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง เป็นตน้ 
น ามาสังเคราะห์หลอมรวมก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม 
สถานศึกษาตอ้งพึงตระหนกัเสมอวา่ มาตรฐานท่ีเก่ียวกบัคุณภาพผูเ้รียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงัแผนภาพท่ี 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 2.4 ตวัแปรท่ีสัมพนัธ์และเช่ือมโยงสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

      
  มาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดข้ึนนั้น ควรมีการระบุตวัช้ีวดัท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ของมาตรฐานนั้นๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกและความเขา้ใจตรงกนัในการวดัและ
ประเมินและการส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการก าหนดมาตรฐานนั้นควรประกอบดว้ยผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนั้นๆ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน นกัปราชญ/์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลยั แหล่งเรียนรู้
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ใกลเ้คียง เจา้ของกิจการ/สถานประกอบการในชุมชน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีควรอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง
มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณภาพผูเ้รียน เม่ือทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งเห็นพอ้งตอ้งกนัในคุณภาพผูเ้รียน
ตามมาตรฐานท่ีร่วมกนัก าหนด จึงมีความเตม็ใจและยนิดีท่ีจะผลกัดนั สนบัสนุน และท างานร่วมกบั
สถานศึกษาใหพ้ฒันาไปสู่เป้าหมายไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและย ัง่ยนื 
  2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 แผน (Plan) เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ กิจกรรม วิธีการท่ีไดผ้า่นการคิดมาแลว้ล่วงหนา้ 
โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนัคิดและพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีน า
การด าเนินการใดๆ ท่ีสอดรับกบัเป้าหมาย และกรอบเวลาของการด าเนินการตามแผนอยา่งชดัเจน
ในสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการจดัท าแผน 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 2.1 แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นแผนท่ีมีรอบระยะเวลาการพฒันาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอาจเป็นแผน 3 ปี แผน4 ปี หรือแผน 5 ปี แลว้แต่
ความเหมาะสมตาบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทน้ีจะสะทอ้นกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ท่ีจะใชใ้นการพฒันาหรือปรับปรุงเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานท่ีวางไว  ้(Strategic 
Plan/Improvement Plan) 
 2.2 แผนปฏิบติัการประจ าปี (Action Plan/Operation Plan) ซ่ึงแตกออกมาจากแผนพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการด าเนินงานเป็นรายปีแผนปฏิบติัการประจ าปีแต่ละ
ปีควรมีจุดเนน้ ท่ีชดัเจนท่ีเป็นรูปธรรม นอกจากความชดัเจนในการด าเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา 
สถานท่ี งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบแลว้ สถานศึกษาตอ้งก าหนดกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ ราบร่ืน คล่องตวั มีการประเมินตนเอง อนัน าไปสู่การไดข้อ้มูลสารสนเทศเพื่อน าไป
เขียนรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 
 การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตอ้งผา่นการคิดและวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์มาแลว้อยา่งรอบดา้นและรอบคอบโดยอาจใชว้ิธี SWOT Analysis Balanced Scorecard 
หรือวิธีอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นวา่เหมาะสมส าหรับเป็นเข็มทิศช้ีน าการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อ
น าไปสู่การบรรลุตามวิสัยทศัน์ และมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาวางเป้าหมายไว้ ส่วนการ
จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีจะมีการระบุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย การจดัทรัพยากร และกรอบเวลา
ของการด าเนินงานตามแผนอยา่งชดัเจน 
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 ในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถ
ตรวจสอบตนเองไดว้า่ เป็นแผนพฒันาท่ีมีคุณภาพหรือไม่ โดยพิจารณาจากประเด็นท่ีกฎกระทรวง
ก าหนดใหต้อ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
 2.2.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการท่ีจ าเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
 2.2.2 ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของการพฒันาไวอ้ยา่ง
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
 2.2.3ก าหนดวิธีการด าเนินงานท่ีมีหลกัวิชา ผลการวิจยั หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ี
อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้ านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการ
บริหารจดัการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว ้
 2.2.4 ก าหนดแหล่งวทิยาการภายนอกท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางวชิาการ 
 2.2.5 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีใหบุ้คลากรของสถานศึกษาและผูเ้รียนรับผดิชอบ และ
ด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.2.6 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผูป้กครอง 
และองคก์รชุมชน 
 2.2.7 ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.2.8 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
   การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  สามารถจดัท าได ้ดงั
แผนภาพท่ี 2.6 
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แผนภาพที ่2.5 การจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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  ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในทศวรรษหนา้นั้นสถานศึกษาตอ้งให้ความส าคญักบั
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญัตอ้งเขา้ใจบริบทและความตอ้งการของสถานศึกษาเอง  โดยการ
วเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่มีขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อา้งอิงไดท้ั้งผลการ
ประเมินตนเอง ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการทดสอบ
ระดบัชาติ รวมทั้งผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการท าวิจยัชั้นเรียนของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น
ขอ้มูลประกอบการวางแผนโครงการ/กิจกรรมหรือนวตักรรมท่ีน ามาใชส้อดคลอ้งกบัการแกปั้ญหา
และความตอ้งการนั้นภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่มีขอ้มูลเชิงปริมาณ 
  ใช้แหล่งวิทยาการท่ีอยู่ใกลเ้คียงให้เป็นประโยชน์ และท่ีส าคญัมากท่ีสุดประการหน่ึงคือ 
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีจิตส านึกร่วมในการจดัการศึกษาใหถึ้งเป้าหมายท่ีหวงัไวร่้วมกนั 
  3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดไวมี้ความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีตอ้งจดัระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปออย่างมี
ประสิทธิภาพดงัน้ี 
  3.1 การจดัระบบบริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสามารถจดัระบบบริหารโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจยัท่ีมี
ความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา โดยเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ใช้
เทคนิคการบริหารและการจดัการให้สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การใชว้งจรการพฒันา
คุณภาพ (PDCA : Plan Do Check Act) ของเดม่ิง (Deming Cycle) การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน (SBM) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (TQM) เป็นตน้ 
 การจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาควรจัดให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา และหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีการแบ่งงานเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ทั้งน้ี การบริหารงานตาม
โครงสร้างของสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมี
คณะกรรมการหลายระดบั หลายฝ่าย นบัตั้งแต่ระดบับริหาร/อ านวยการ ระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดบัชั้นหรือมีการตั้งคณะท างานเฉพาะข้ึนเพื่อรับผิดชอบงานเป็นคราวๆ ไปสถานศึกษาขนาด
กลางซ่ึงดูจะมีความคล่องตวัมากท่ีสุดก็จ  าเป็นตอ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดผูรั้บผิดชอบ
งานท่ีเหมาะสม เนน้การท างานร่วมกนัเป็นทีมให้มากท่ีสุด ส าหรับสานศึกษาท่ีมีขนาดเล็กควรเนน้
ลกัษณะการท างานแบบบูรณาการ เช่น รวมงานวิชาการและงานงบประมาณไวด้ว้ยกนัเพราะทุก
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งานตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้งิน หรือรวมงานวิชาการกบังานบุคลากร เพราะการพฒันาคุณภาพการ
เรียนการสอนตอ้งเก่ียวขอ้งกบัครู ครูทุกคนตอ้งท างานบริหารทัว่ไปได ้เป็นตน้ 
 การท างานในรูปคณะกรรมการอาจมีความจ าเป็นน้อยมากส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กเพราะบุคลากรมีอยูเ่พียงไม่ก่ีคน ดงันั้น ทุกคนจึงตอ้งมีแผนการท างานเป็นระยะตามวงจร
คุณภาพ มีการปรับปรุงงานทนัท่วงที ไม่ให้ท างานคัง่คา้ง จึงมีเวลาให้กบัการพฒันาการเรียนการ
สอนไดเ้ตม็ท่ี 
 3.2 การจดัระบบสารสนเทศ 
 สถานศึกษาควรมีการจดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและเพียงพอ
ต่อการน าไปใช้ในการวางแผนการจดัการศึกษา สืบค้นได้ง่ายและรวดเร็วผูรั้บผิดชอบดูแล
สารสนเทศของสถานศึกษาตอ้งท างานอยา่งมีระบบ โดยมีการก าหนดกรอบการเก็บขอ้มูลเฉพาะท่ี
จ าเป็นวางแผนการเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย สร้างความเขา้ใจให้ทุก
ฝ่ายมีความตระหนกัถึงความจ าเป็นในการเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ขอ้มูลและสารสนเทศทั้งหลายลว้นตอ้งไดจ้ากครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ทั้งส้ิน เม่ือมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง การไดม้าซ่ึงขอ้มูลก็จะมีความถูกตอ้งและไดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
 การศึกษาของสถานศึกษามีหลายดา้น เช่น ขอ้มูลและสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน 
วิธีการ/รูปแบบ/นวตักรรมการจดัการเรียนการสอนของครู วิธีการ/รูปแบบการบริหารจดัการของ
สถานศึกษา การมีส่วนร่วมพฒันาการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา วิธีการ/จ านวนคร้ัง/จ านวนโครงการท่ีสถานศึกษาและ
ชุมชนร่วมกนัพฒันาเพื่อสร้างให้เกิดองคแ์ห่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูล
และสารสนเทศท่ีนบัว่ามีความส าคญัและจ าเป็นท่ีสุด คือ ขอ้มูลและสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน 
สถานศึกษาจะตอ้งจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และตอ้งท าให้เป็น
ปัจจุบนัในทุกภาคเรียน เพื่อการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานไดท้นัเหตุการณ์  การมีระบบ
ขอ้มูลและสารสนเทศจึงนบัวา่ไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
 การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศสามารถจดัเก็บในรูปของแฟ้มเอกสารหรือจดัเก็บ
โดยใช้ระบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัจ านวนผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
ปัจจุบนัสถานศึกษาขนาดใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบนัทึกขอ้มูล ประมวลผลแลว้สรุปเป็น
สารสนเทศเพื่อการใชง้านไดท้นัทีเช่นเดียวกนั สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงมีบุคลากร
ไม่เพียงพอควรใช้คอมพิวเตอร์ใช้ในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศเช่นเดียวกัน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยลดภาระในเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งมาก 
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 4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษานั้น เปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีทางการท างาน 
เพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายมีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท่ีไม่ขดัแยง้กัน แต่แผนจะไม่มี
ความหมายถ้าการด าเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาไม่ด าเนินงานตามแผน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้ าทางวิชาการควบคู่กับการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพและระบบ
คุณธรรม ยอ่มสร้างคนท่ีมีคุณภาพให้เกิดข้ึนไดไ้ม่ยากนกั ผูบ้ริหารจะท าหนา้ท่ีจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวก สนบัสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ดูแล ก ากบั ติดตาม และนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝ่าย เพื่อกระตุน้และส่งเสริม
ใหป้ฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนดไว ้ใหค้วามส าคญัการด าเนินงานและปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ืองจน
เป็นปกติวิสัย ครูตอ้งท าหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอนอยา่งเต็มศกัยภาพและเต็มเวลา แบ่งเวลาหรือ
บริหารเวลาในการปฏิบติังานตามแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีไดอ้ย่างเหมาะสมบรรลุผลส าเร็จตามแผน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเม่ือส้ินสุดการด าเนินงาน ซ่ึงทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งจะปฏิบติั
ตามหนา้ท่ีและบทบาทของตนเองอยา่งดีท่ีสุด และภาคภูมิใจในความส าเร็จร่วมกนั ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จึงเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันาสถานศึกษา  ผูบ้ริหารจึงควรเป็นผูน้ าในการ
ปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว ้ รวมทั้งมีการส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบั 
ติดตาม และให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบติังานได้บรรลุตาม
วตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้
 5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความกา้วหน้า
ของการปฏิบติังานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจดัท ารายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 ในการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานั้น สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศท่ีต่อเน่ือง เพื่อให้เห็น
แนวโน้มการปฏิบติังานว่าดีข้ึนหรือก าลงัถอยลง และควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือเร่งพฒันาใน
เร่ืองใดบา้ง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงควรกระท าทุกปี  ถือเป็นการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีด าเนินการอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง การด าเนินงานท าไดท้ั้งระหวา่ง
และหลงัการด าเนินงานโดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรใหค้วามส าคญักบัคุณภาพผูเ้รียนเป็นอนัดบั
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แรก และเช่ือมโยงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในดา้นอ่ืนๆ รวมถึงเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษาดว้ย 
 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในแต่ละคร้ัง เป็นขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ให้กับผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายในการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การ
พฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการ เพื่อน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว ้
 นอกจากน้ี กฎกระทรวงยงัก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษา มีหนา้ท่ีในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอีกทางหน่ึงดว้ย โดยให้ด าเนินการติดตามตรวจสอบอยา่งนอ้ย
หน่ึงคร้ังในทุกสามปี ทั้งน้ีในส่วนของสถานศึกษาสังกดัส านกัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจดัท าแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา
ภายในเขตการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพและไดรั้บประโยชน์
จากการติดตามตรวจสอบครบถ้วน  กรณีท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาใดมีสถานศึกษาในความดูแล
รับผดิชอบจ านวนไม่มาก ควรมีการติดตามตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 
 ส่วนเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีสถานศึกษาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบจ านวนมากไม่สามารถ
ตรวจสอบให้ครบไดภ้ายใน 3 ปี ก็ควรท่ีจะประสานงานโดยอาศยับุคลากร/ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้
ความสามารถมาร่วมปฏิบติัการได ้ ควรมีการแต่งตั้งคณะท างาน ในการออกติดตามตรวจสอบ มี
ก าหนดกรอบการตรวจสอบท่ีชดัเจน ซ่ึงประเด็นการตรวจสอบตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการแจง้ผลการตรวจสอบ
ให้สถานศึกษาทราบ เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนทราบด้วย 
ประโยชน์จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพื้นท่ีการศึกษาอยา่ง
สม ่าเสมอนั้นจะท าให้ผูป้กครอง ชุมชน หรือแมแ้ต่ผูเ้รียนเองรู้ถึงปัญหา อุปสรรคการด าเนินงาน
พฒันาสถานศึกษาและหาทางปรับปรุงและพฒันาร่วมกนั รวมทั้งน าผลการตรวจสอบคุณภาพไป
ปรับแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา หรือแผนปฏิบติัการประจ าปี และใชเ้ป็นขอ้มูล
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกดว้ย 
 6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายในเป็นกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระท าโดยบุคลากรภายในหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
การประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการเพื่อท่ีจะได้ทราบขีด
ความสามารถในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา วา่บรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาหรือไม่ น าผลการประเมินไปแก้ไขขอ้บกพร่องไดท้นัที เพื่อการพฒันาอย่าง
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ต่อเน่ือง (Continuous Improvement) การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างาน
ของสถานศึกษาหรือการประเมินตนเอง (Self–Evaluation) 
 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรยดึมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็น
หลกั แต่อยา่งไรก็ตามควรสะทอ้นภาพความส าเร็จท่ีชดัเจนอยา่งนอ้ย 2 ดา้น ดงัน้ี 
 6.1 คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในทุกระดับชั้ น 
พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนโดยระบุไดถึ้งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษกลุ่มผูเ้รียนท่ีมี
ความเส่ียง กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาในการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะยงัไม่
เป็นไปตามท่ีพึงประสงค์ เพราะขอ้มูลจากการประเมินเหล่าน้ีจะสะทอ้นให้เห็นวา่การจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ อนัน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารจดัการ
ต่อไป 
 6.2 คุณภาพการศึกษาดา้นการบริหารจดัการของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดไวแ้ลว้ในทุกมาตรฐานดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน เช่น ใชก้ารสังเกต การสัมภาษณ์ การ
ตรวจสอบจากเอกสารหรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เป็นตน้ 
 7. การจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถสรุปและจดัท ารายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือว่าเป็นรายงานประจ าปีของสถานศึกษาได ้
ทั้งน้ี เพื่อไม่ให้สถานศึกษาตอ้งมีภาระในการจดัท ารายงานหลายเล่มการจดัท ารายงานประจ าปีถือ
เป็นเร่ืองปกติท่ีสถานศึกษาต้องจดัท าหลงัการจดัการศึกษาผ่านไปแต่ละปี ทั้งน้ีนอกจากเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว 
สถานศึกษาตอ้งเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชนด้วย รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาน้ี จะน าไปเป็นฐานขอ้มูลและหลกัฐานยืนยนัการพฒันาสถานศึกษา
ส าหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกดว้ย 
 สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบของรายงานประจ าปีไดต้ามความเหมาะสม โดยใช้
ภาษาท่ีอ่านเขา้ใจง่าย น าเสนอทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสาระส าคญัอาจแบ่งเป็น 4 ส่วน 
คือ 1) ขอ้มูลพื้นฐาน 2) แผนการพฒันาการจดัการศึกษา 3) ผลการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และ 4) สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช ้
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 8. การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง ความย ัง่ยืนของการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปล่ียนในทางท่ีดีข้ึนอย่าง
สม ่าเสมอ มีการใชผ้ลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ และผลการประเมิน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นฐานวางแผนพฒันาทุกระยะหรือทุกกรอบการพฒันากระบวนการพฒันา
คุณภาพการศึกษานั้น สถานศึกษาตอ้งยึดคุณภาพท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดบัปฐมวยัโดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเอง จดัระบบโครงสร้างท่ีเหมาะสม วางแผนและด าเนินงานตามแผน ดว้ยจิตส านึก
ท่ีวา่ การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติท่ีทุกคนจะตอ้งรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั 
การด าเนินงานมีความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลถึงคุณภาพผูเ้รียนทั้งสถานศึกษา 
 การท าให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพฒันาอย่างต่อเน่ืองนั้นสถานศึกษาควร
ค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
 8.1 สร้างจิตส านึกการพฒันาให้เกิดข้ึนกบัครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยถือวา่
การพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นวฒันธรรม การท างานปกติของ
สถานศึกษา 
 8.2 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาอยา่งเด่นชดั เพื่อ
สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของสถานศึกษาร่วมกนั จดัระบบและโครงสร้างท่ีเหมาะสม วางแผนและ
ด าเนินงานตามแผนโดยเน้นระบบคุณภาพ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
 8.3 น าผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจาก
หน่วยงานต้นสังกัดไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมีการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศอยา่งชาญฉลาด 
 8.4 พฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยครูและ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตอ้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ รู้จกัพฒันาตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ตลอดเวลา เกิดทีมผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองต่างๆ อย่าง
หลากหลาย จนไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัองคก์รอ่ืนๆ มีนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึน 
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2.3 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 2.3.1 สภาพปัจจุบันของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น 1 ในจ านวน 3 เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัร้อยเอ็ด จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองก าหนดเขตพื้นท่ี
การศึกษา ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546 โดยอ านาจตามความ มาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสาม แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กบัมาตรา 
8 มาตรา 33 วรรคสอง และมาตร 76 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปฏิบติัหนา้ท่ีสภาการศึกษาจึงก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อการ
บริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี ถนนปัทมานนท์ ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด อยูห่่างจากศาลากลาง
จงัหวดัร้อยเอด็ ประมาณ 80 กิโลเมตร ตั้งอยูท่างทิศใตข้องจงัหวดัร้อยเอด็  
 1. วิสัยทศัน์ (Vision) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นองค์กรหลกัในการจดัและส่งเสริม 
สนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวยัเรียนอย่างทัว่ถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ  
 2. พนัธกิจ (Mission) ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ขยาย
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนวยัเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายการให้บริการ1) ผูเ้รียน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้รับการศึกษาทุกคน 2) นักเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) 
ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอยา่งเท่าเทียม ทัว่ถึง และตรง
ตามศกัยภาพ  
 3. เป้าประสงค์ (Goal objective) ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 ก าหนดไวด้งัน้ี 1) ประชากรระดบัปฐมวยัทุกคน ไดรั้บการเตรียมความพร้อม ทั้งดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ 2) ประชากรวยัการศึกษาภาคบังคับ ได้รับ
การศึกษาจนจบหลกัสูตรทุกคน 3) นกัเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบัไดเ้ขา้ศึกษาต่อจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทุกรูปแบบการจดัการศึกษาเพิ่มข้ึน 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรั้บการ
พฒันาผา่นการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ 5) นกัเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การเรียนรู้และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ คือ (1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
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และส านึกในความเป็นชาติไทย (2) อ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น ตามวยัและช่วงชั้น (3) คิดเป็น คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีวิจารณญาณ (4) พูดภาษาองักฤษได้ ใช ้ICT เป็น (5) มีทกัษะชีวิต 
ทกัษะอาชีพ ท างานเป็นและมีเศรษฐกิจพอเพียง 6) สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ 
โดยใชห้ลกัธรรมมาภิบาล 7) สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพ โดยยึดเด็กเป็นส าคญั 
และน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มาใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ  
 4. กลยทุธ์ (Strategy) ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ก าหนด
ไวด้งัน้ี  
 กลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
 เป้าหมายความส าเร็จ คือ  
 1.1 จ านวนนกัเรียนท่ีมีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้ลดลง  
 1.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 1.3 สถานศึกษาผา่นการรับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึน  
 1.4 สถานศึกษาทุกแห่งไดรั้บการสนบัสนุนใหพ้ฒันาคุณภาพ  
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง  
 เป้าหมายความส าเร็จ  
 2.1 นกัเรียนมีจิตส านึกความเป็นไทยเพิ่มข้ึน  
 2.2 โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มข้ึน  
 2.3 นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มข้ึน  
 2.4 นกัเรียนไดรั้บการพฒันาการเป็นพิธีกรดา้นศาสนา  
 กลยุทธ์ที ่3 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 เป้าหมายความส าเร็จ  
 3.1 นกัเรียนทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  
 3.2 นกัเรียนท่ีไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน  
 3.3 นกัเรียนจบมธัยมศึกษาตอนตน้ เรียนต่อมธัยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มข้ึน  
 3.4 อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียนลดลง  
 3.5 ผูพ้ิการท่ีไดรั้บการพฒันาสมรรถภาพเพิ่มข้ึน  
  
 



49 
 

 กลยุทธ์ที ่4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
 เป้าหมายความส าเร็จ 1) ขา้ราชการครูท่ีได้รับการพฒันาสามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 2) ส านกังานเขตพื้นท่ีมีความเขม้แข็งดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดบัดี 3) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพอใจในความมัน่คงของการประกอบวิชาชีพ 4) ครูทุกคนไดรั้บการ
พฒันาใหมี้คุณภาพและสามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานหรือท่ีก าหนด 5) บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพฒันาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบติังานได้ตามมาตรฐานหรือท่ีก าหนด 6) จ  านวน
โรงเรียนท่ีครูสามารถกลบัไปปฏิบติังานสอนเพิ่มข้ึน 
 กลยุทธ์ที ่5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 เป้าหมายความส าเร็จ 1) สถานศึกษาทุกแห่งท่ีไม่ผ่านการรับรองได้รับการสนบัสนุน 2) 
สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ 3) สพป. ทุกแห่งมีความพร้อมและความ
เข้มแข็งในการบริหารและการจดัการศึกษา สามารถยกระดับมาตรฐานและธรรมมาภิบาล  4) 
ผูรั้บบริการท่ีมีความพึงพอใจ 5) พฒันาคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหารจดัการของกลุ่ม / หน่วย
ใน สพป. 6) พฒันาส่งเสริมการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 7) สพป. 
นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าของโรงเรียนเป็นรายโรง 8) พฒันาองค์คณะบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 9) พฒันาแนวทางการกระจายอ านาจ  
 กลยุทธ์ที ่6 พฒันาอาคาร สถานที ่ 
 เป้าหมายความส าเร็จ 1) การซ่อมแซม ปรับปรุง พฒันาอาคารส านกังานให้สะอาด สวยงาม 
น่าอยู ่2) จดัท าหอ้งวชิาการ / หอ้งสมุดใชใ้นการศึกษา คน้ควา้ หาความรู้ 3) ปลูกตน้ไม ้พืชผกัสวน
ครัว ท าส านกังานใหมี้สีเขียว ร่มร่ืน สวยงาม น่าอยู ่16  
 6. นโยบายการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ตระหนกัและถือเป็นภารกิจส าคญั
อยา่งยิ่งในการท่ีจะด าเนินการตามความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษา รวมทั้งแนวทางการจดั
การศึกษาเพื่อใหเ้กิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ซ่ึง
ก าหนดนโยบายส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ในปีการศึกษา 2554 เป็น 
1 นโยบาย 6 จุดเน้น 3 เง่ือนไข ดงัน้ี 1 นโยบาย ไดแ้ก่ ในปี 2553 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ประกาศนโยบายให้เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน และ

                                                 
16

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2, รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 
2554, (ร้อยเอด็ : จนัทรเกษมการพิมพ,์ 2554), หนา้ 29-30. 
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พฒันาอาคารสถานท่ี 6 จุดเนน้ ไดแ้ก่ 1) ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 2) ยกระดบั
มาตรฐานสถานศึกษา 3) สร้างความเขม้แข็งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 4) ปลูกฝังคุณธรรมอยา่ง
เป็นรูปธรรม สู่วิถีชีวิต เน้นจิตอาสา 5) สร้างอาหารกลางวนัแบบครบวงจร โดยน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 6) โรงเรียนสีเขียว (Green And School) และ 3 เง่ือนไข ไดแ้ก่ 1) ส่งเสริมการอ่าน
ของนกัเรียน 2) การพฒันาสถานศึกษา 3 D คือ Democracy ประชาธิปไตย Decency คุณธรรม 
จริยธรรม และ Drug ยาเสพติด นโยบายเร่งด่วนของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ไดแ้ก่ 1) ส่งเสริมการสอนภาษาจีนกลางในโรงเรียน 2) โครงการโรงเรียนสีเขียว 
(Green And School) 3) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อ่านออกเขียนไดทุ้กคน 4) นกัเรียนชาวพุทธ 
สามารถน าสวดมนต์ไหวพ้ระ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปะริตและถวายทายได้ 
ตามระดบัชั้นปี  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้จดัตั้งข้ึนพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 คือ มีการจดัระเบียบบริหารราชการใน
ส่วนกลาง จัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา และจัดระเบียบบริหารราชการใน
สถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาท่ีนิติบุคคล (มาตรา 6) ซ่ึงการบริหารราชการเขต
พื้นท่ีการศึกษาและการบริหารราชการสถานศึกษา จะมีฐานะเป็นส่วนหน่ึงของราชการส่วนกลาง
ดว้ย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ประกอบดว้ยทอ้งท่ี อ าเภอสุวรรณภูมิ 
อ าเภออาจสามารถ อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอพนมไพร อ าเภอโพนทราย อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอ
เกษตรวสิัย และอ าเภอหนองฮี จงัหวดัร้อยเอ็ด ให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่
ท่ี  อ  าเภอสุวรรณภูมิ อ า เภอเกษตรวิสัย เป็นอ าเภอหน่ึงของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้แบ่งการบริหารงานเป็นศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา มี
ทั้งหมด 3 ศูนยเ์ครือข่ายฯ ประกอบดว้ย ศูนยเ์ครือข่ายฯ เมืองเกษ ศูนยเ์ครือข่ายฯ ทุ่งใหญ่ ศูนย์
เครือข่ายฯ เหล่าหลวง มีทั้งหมด 62 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนจตุรคามพฒันา โรงเรียนบา้นกู่
กาสิงห์ โรงเรียนบา้นน ้ าออ้ม โรงเรียนบา้นโนนจาน โรงเรียนบา้นป่ายาง โรงเรียนบา้นโพนโพธ์ิ
หวา้งาม โรงเรียนบา้นเมืองบวั โรงเรียนบา้นยางจอ้ง โรงเรียนบา้นสะแบง โรงเรียนบา้นส าราญ
นิวาสสามคัคี โรงเรียนบา้นหนองแวง โรงเรียนบา้นหนองส้าวโพนงอย โรงเรียนบา้นหวัดงก าแพง 
โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย โรงเรียนวดัธาตุ โรงเรียนวดับา้นโพนเงิน โรงเรียนชีโนวาทธ ารง 
โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ โรงเรียนบา้นเขวาตะคลอง โรงเรียนบา้นเขวาหรดี โรงเรียนบา้นดงคร่ัง
นอ้ย โรงเรียนบา้นดงคร่ังใหญ่ โรงเรียนบา้นไทรทอง โรงเรียนบา้นนกเหาะ โรงเรียนบา้นโพนเงิน
โพนทอง โรงเรียนบา้นโพนทนั โรงเรียนบา้นโพนแท่น โรงเรียนบา้นโพนหิน โรงเรียนบา้นแสนสี 
โรงเรียนบา้นหนองไผลุ่่ม โรงเรียนบา้นหนองพระบาง โรงเรียนบา้นหนองสระหงส์ โรงเรียนบา้น
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หนองอ่างดอกรัก โรงเรียนบา้นฮ่องทราย และโรงเรียนวดัแจ่มอารมณ์ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามคัคี 
โรงเรียนชุมชนบา้นหนองผึ้ง โรงเรียนชุมชนบา้นอุ่มเม่าสิงห์ไคล โรงเรียนไตรคามสามคัคี 
โรงเรียนบา้นข้ีเหล็กซ้ายดอนแตง โรงเรียนบา้นเขวาใหญ่ โรงเรียนบา้นคุยผงดงนอ้ย โรงเรียนบา้น
จานทุ่งโนนสังข ์ โรงเรียนบา้นดอนดู่เหล่าเสือ โรงเรียนบา้นตลาดไชย โรงเรียนบา้นผ  าโนนสวา่ง 
โรงเรียนบา้นฝาง โรงเรียนบา้นโพนสะอาด โรงเรียนบา้นสิงห์ไคลสุทธาวาส โรงเรียนบา้นหนอง
กุง โรงเรียนบา้นหนองชา้ง โรงเรียนบา้นหนองเปลือยตาแสง โรงเรียนบา้นหนองสังข์ โรงเรียน
บา้นหัวดอนชาด โรงเรียนบา้นหัวหนองตาด โรงเรียนบา้นหัวหนองแวง โรงเรียนบา้นเหนือ 
โรงเรียนบา้นอ่ีเมง้ โรงเรียนสิงห์โคกดงมนัเหล่างามวิทยาคม โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โรงเรียน
เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 

 

2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
  ชลิดา ยืนยาว ไดว้ิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบการด าเนินการตามนโยบายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระหวา่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการด าเนินการตามนโยบายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในภาพรวมทุกด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบด าเนินการตาม
นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบนั
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในภาพรวมทุกดา้นพบวา่แตกต่างกนัและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ควรด าเนินการตามนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 9 มาตรฐานและตอ้งปรับปรุงดา้นการวิจยัและงบประมาณ  ส าหรับ
สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ควรด าเนินการตามมาตรฐานของ
ดชันีช้ีวดัผลการด าเนินการ (KeyPerformance Indicators : KPIs) และตอ้งปรับปรุงดา้นการบริหาร
และ การประกนัคุณภาพ17 
 ส้ินศึก มุงคุณ ได้วิจยัเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จของสถาบนัราชภฏั ผลการวิจยัพบว่า สถาบนัราชภฏัมีการด าเนินงาน

                                                 
17ชลิตา ยนืยาว, “การเปรียบเทียบการด าเนินการตามนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ศิลปากร), 2546, 159 หนา้. 
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การประกนัคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกลการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานตน้
สังกดัประกาศเป็นนโยบายไว ้ โดยมีระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และด าเนินการควบคู่ไปกบัการวางแผน การด าเนินการตามแผน การ
ตรวจสอบ และการพฒันาปรับปรุงคุณภาพ การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ปัจจยัท่ีท าให้ประกนัคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จ คือ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ความตระหนกัรู้ของบุคลากรในองคก์าร การ
มีส่วนร่วม มีคณะกรรมการรับผิดชอบ มีหน่วยงานรองรับ มีความเป็นกลัยาณมิตรและมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีพบคือ ความไม่เขา้ใจในนโยบายและขาดการวางแผนการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา คนในหน่วยงานมีการด าเนินการตามค าสั่งเท่านั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีคุณสมบติัท่ีหลากหลายและสถาบนัไม่ไดน้ าผลจากการประเมินไปใชใ้นการพฒันาและ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง18 
 เยาวดี ใจซ่ือ ไดว้จิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามนโยบายของส านกังานพนัธ
กิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยกบัการปฏิบติังานเพื่อการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัฯ ผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบติัตามนโยบายของส านกังาน
พนัธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และระดบั
การปฏิบติังานเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกดัส านกังานพนัธกิจการ
ศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
ปฏิบติัตามนโยบายของส านกังานพนัธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยและ
การปฏิบติังานเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั มีความสัมพนัธ์กนั
ในระดบัสูงอยา่งมีนยัความส าคญัทางสถิติท่ี .0119 
 กาญจนา นิยมนา ได้วิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) 
สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

                                                 
18ส้ินศึก มุ่งคุณ, “ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

ประสบผลส าเร็จ ของสถาบนัราชภัฏ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั :
มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2546, 168 หนา้. 

19เยาวดี ใจซ่ือ, “ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามนโยบายของส านกังานพนัธกิจการ
ศึกษามูลนิธิ แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยกบัการปฏิบติังานเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2546, 192 หนา้. 
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การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง 2) 
ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 3) สภาพ
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ 4) ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ20 
 พัชรินทร์ โต๊ะบุรินทร์ ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัองค์การ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัองค์การในการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
ในแต่ละดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมากสามดา้นตามล าดบัดงัน้ีคือลกัษณะขององคก์าร นโยบายการ
บริหารและการปฏิบติั และลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม และอยู่ในระดบัปานกลางหน่ึงดา้นคือ
ลกัษณะของบุคลากร การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร โดย
ภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มพบวา่ อยูใ่นระดบัมากสองกลุ่มคือ การ
ประเมินคุณภาพและการควบคุมคุณภาพและอยู่ในระดบัปานกลางหน่ึงกลุ่มคือ การตรวจสอบ
คุณภาพและปัจจยัองคก์าร ดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์าร ดา้นเทคโนโลยี และดา้นความใส่ใจผกูพนัต่อองคก์าร ส่งผลต่อ การด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0121 
 อาคม ธนอุดมนาน ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1. 
ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัน้อย 2. ปัญหาการด าเนินงานประกนั

                                                 
20กาญจนา นิยมนา, “สภาพการและปัญหาการด า เนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, 188 หนา้. 

21พชัรินทร์ โต๊ะบุรินทร์, “ปัจจยัองค์การท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,(บณัฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2548, 184 หนา้. 
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คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ  าแนก
ตามท่ีตั้งของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 3. ปัญหาการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนท่ีครูเกินและโรงเรียนท่ีครูขาด สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง22 
 เกียรติศักดิ์ คฤหบดี ไดว้ิจยัเร่ือง การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ การด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ดา้นการเตรียมการก่อนการประกนัคุณภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาพบว่า ในดา้นการเตรียมการก่อนการประกนัคุณภาพ โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรม
ทางวิชาการมาก มีเวลาค่อนขา้งจ ากดั ไม่มีงบประมาณเพื่อการประกนัคุณภาพภายในโดยตรงและ
บุคลากรท่ีเป็นคณะท างานมีงานสอนประจ ามาก บางโรงเรียนขาดอตัราก าลงัครู ดา้นการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายใน ไม่สามารถด าเนินการตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งต่อเน่ือง โรงเรียนไม่ไดเ้ผยแพร่
ผลการประเมินแก่หน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้งและผูบ้ริหารไม่ไดติ้ดตามผลการด าเนินงานตามแผน
อย่างมีระบบและต่อเน่ือง ด้านการจดัท ารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี  ไม่
สามารถวเิคราะห์รูปแบบการรายงานการประเมินตนเองได ้เพราะขาดบุคลากรท่ีมีทกัษะท่ีจะมาเป็น
คณะท างาน23 
 รัตน์มณ ีรัตนปกรณ์ ไดว้จิยัเร่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นท่ี 1 - 2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบวา่ การด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1 - 2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี ท่ีได้รับการประเมินคุณภาพจากภายนอกและท่ียงัไม่ได้รับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอกในภาพรวมทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ มาตรฐาน
ดา้นกระบวนการ มาตรฐานดา้นปัจจยัและมาตรฐานดา้นผูเ้รียน  แต่ค่าเฉล่ียผลการด าเนินงานการ

                                                 
22อาคม ธนอุดมนาน, “ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, 195 หนา้. 

23เกียรติศกัด์ิ คฤหบดี, “การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิต 
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2548, 189 หนา้. 

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=รัตน์มณี%20รัตนปกรณ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพจากภายนอก สูงกว่า
สถานศึกษาท่ียงัไม่ไดรั้บการประเมินคุณภาพจากภายนอกทั้งใน ภาพรวมและรายดา้น ส าหรับการ 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1 - 
2 ท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพจากภายนอกแลว้และยงัไม่ไดรั้บการประเมินคุณภาพจากภายนอกทั้ง
ในภาพรวมและเป็นรายดา้นทั้ง 3 ดา้น มีผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1 - 2 ในภาพรวมท่ีพบมากท่ีสุดใน
แต่ละดา้นมีดงัน้ี มาตรฐานการศึกษาดา้นผูเ้รียน ปัญหาท่ีพบ คือ นกัเรียนขาดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปเป็นความคิดรวบยอดอย่างเป็นกระบวนการ มีแนวทางการแกไ้ข 
คือ ครูตอ้งเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั จดักิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง มาตรฐานการศึกษาดา้น
กระบวนการ ปัญหาท่ีพบคือ การบริหารการศึกษาไม่เป็นระบบ ไม่เป็นไปตามแผนและผูบ้ริหารมี
การประชุมมากเกินไป แนวทางแก้ไข คือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการ
บริหารงานในสถานศึกษา โดยผูบ้ริหารนิเทศ  ก ากับ ติดตามอย่างสม ่าเสมอ ส่วนมาตรฐาน
การศึกษาดา้นปัจจยั มีปัญหา คือสถานศึกษาขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั มีแนวทางแกไ้ขคือ 
หน่วยงานตน้สังกดัจดัสรร งบประมาณให้ จดัอบรมครูให้สามารถผลิตส่ือและนวตักรรมท่ีเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ได้24 
 เรณู ชุ่มวารี ได้วิจยัเร่ือง การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนสิริมงัคลา
นุสรณ์ จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ โดยภาพรวมของ
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนสิริมงัคลานุสรณ์ จงัหวดัเชียงใหม่ ผูบ้ริหารไดจ้ดั
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยูใ่นระดบัดีและมีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนและท้องถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก ส่วนครูมี
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยูใ่นระดบั
ดี อีกทั้งผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันา

                                                 
24รัตน์มณี รัตนปกรณ์, “การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 

1 - 2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี”,วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี), 2548, 186 หนา้. 
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ตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่ในระดบัพอใช้ แต่ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรอยู่ใน
ระดบัปรับปรุง25 
  จิราภา วชิาชาญ ไดว้จิยัเร่ือง ปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในของศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ เขตภูมิภาคตะวนัตก ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั
การบริหารของผูบ้ริหารศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ เขตภูมิภาคตะวนัตก ทั้งโดย
ภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั การด าเนินงานการประกนัคุณภาพของศูนยบ์ริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ เขตภูมิภาคตะวนัตก ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก
และปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพของศูนยบ์ริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอ เขตภูมิภาคตะวนัตก คือแรงจูงใจ การติดต่อส่ือสารและการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานและการฝึกอบรม26 
 นุวฒัน์ ทะจันทร์ ไดว้จิยัเร่ือง การปฏิบติัตามค าแนะน าของส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาดา้นผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 4 ของโรงเรียนแม่เจดียว์ิทยาคม จงัหวดัเชียงราย 
ผลการศึกษาพบวา่ ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ครูผูส้อนส่วนใหญ่เห็นวา่ไดป้ฏิบติัตามค าแนะน าของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ในด้านการจดัการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ไดจ้ดัการเรียนการสอนโดยให้นกัเรียนจดัเรียงล าดบัของ
ขอ้มูล จดักลุ่มความคิดตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดให ้และจ าแนกแจกแจงองคป์ระกอบของส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ส่วนการคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการนั้น พบวา่ ครูผูส้อนไดจ้ดัการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียน
รวบรวมความรู้ ความคิดเดิมแลว้สร้างความรู้ใหม่ตามแนวคิดของตนเอง เสนอแนะความคิดเห็น
เก่ียวกบัสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ เสนอความคิดเห็นให้แตกต่างจากความคิดเห็นของผูอ่ื้น คิดหาทาง
เลือกแนวทางท่ีเป็นไปได้ และเลือกเพื่อแกปั้ญหาเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆส าหรับการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรองนั้น พบวา่ครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนตดัสิน

                                                 
25เรณู ชุ่มวารี, “การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนสิริมงัคลานุสรณ์ จงัหวดั

เชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่), 254, 
192 หนา้. 
 26จิราภา วิชาชาญ, “ปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
ของ ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ เขตภูมิภาคตะวนัตก”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2550, 183 หนา้. 
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คุณค่าระหวา่งดีและไม่ดีหรือผลเสียก่อนตดัสินใจ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลความคิด
ต่าง ๆ และประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูล27 
 สุภาพร ไผโพธ์ิ ไดว้จิยัเร่ือง การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ผลการวิจบัพบวา่ 1) การด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ใน
ระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ระหวา่งความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพในสถานศึกษาสูงกวา่ครูผูส้อน 3) ผลการเปรียบเทียบการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต 1 ระหว่างความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท างานนอ้ยและประสบการณ์
ท างานมาก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท างานมาก
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพในสถานศึกษาสูงกวา่บุคลากรท่ีมีประสบการณ์
ท างานนอ้ย28 
 สุทธิดล แซงบุญเรือง ไดว้ิจยัเร่ือง การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้งใน
ภาพรวมแลรายดา้น ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 อยูใ่นระดบันอ้ยทั้งในภาพรวมและรายดา้น ผลการเปรียบเทียบ
สภาพการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน การ
เปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยภาพรวม แตกต่างกนั

                                                 
27นุวฒัน์ ทะจนัทร์, “การปฏิบติัตามค าแนะน าของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาดา้นผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 4 ของโรงเรียนแม่เจดียว์ิทยาคม จงัหวดัเชียงราย”, สาร
นิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2551, 195 หนา้. 

28สุภาพร ไผโพธ์ิ, “การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีศึกษาสระแกว้ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2551, 176 หนา้. 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 การเปรียบเทียบสภาพการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน ทั้ งใน
ภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผลการเปรียบเทียบปัญหา
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา
ท่ีมีขนาดต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0129  
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า แนวทางพฒันา ส่งเสริมการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีหลากหลาย แต่ยงัไม่สามารถน ามาเป็นขอ้สรุปได ้เน่ืองจากใน
สภาวะการเปล่ียนแปลงดา้นสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญดา้นเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศท่ี
ปรับเปล่ียนไปอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นการศึกษาความพึงพอใจการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดของครูผูส้อนอ าเภอเกษตรวิสัย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จะเป็นแนวทางท่ีก่อประโยชน์ต่อการพฒันาการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ดา้นการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา  ดา้น
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการ
ส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดี มีความภาคภูมิของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยจะส่งผลให้การจดั
การศึกษามีคุณภาพและเกิดสัมฤทธ์ิผลต่อไป 

 
 
 
 
 
 

                                                 
29สุทธิดล แซงบุญเรือง, “การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1”, ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,  
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน), 2552, 182 หนา้. 
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2.5 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาความพึงพอใจการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามความคิดของครูผูส้อนอ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ  าแนกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดา้นการ
ประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา  ดา้นการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ตามแผนภาพแสดงกรอบแนวคิด
ในการวจิยัดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที ่2.6 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ 
1.  เพศ  
          - ชาย 
          - หญิง 
2.  ประสบการณ์ในการสอน 
        - 1-10 ปี 
        - 11 -20 ปี 
        - 21 ปีข้ึนไป 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน 

1.  ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
2.  ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.  ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ     
4.  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา             
5.  ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    
6.  ดา้นการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 
7.  ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
8.  ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ซ่ึงเป็น
การวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัก าหนดวิธีการ
ด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อน อ าเภอเกษตรวิสัย ส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ  านวน 603 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
ครูผูส้อน อ าเภอเกษตรวิสัย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ปีการศึกษา 
2555 จ  านวน 235 คน ซ่ึงผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางเครทซ่ีและมอร์แกน จากนั้น
เปรียบเทียบโดยใชบ้ญัญติัไตรยางคเ์พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งตามขนาดท่ีก าหนด 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยัจดัสร้าง
ข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูส้อน
ท่ีมีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
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 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยค าถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ  าแนกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ดา้นการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ดา้นการประเมินคุณภาพคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา  ดา้นการ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี และดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ         
ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดค่า ดงัน้ี 
 5 มีค่าเท่ากบั มีความคิดเห็นสอดคลอ้ง มากท่ีสุด    
 4 มีค่าเท่ากบั มีความคิดเห็นสอดคลอ้ง มาก     
 3 มีค่าเท่ากบั มีความคิดเห็นสอดคลอ้ง ปานกลาง    
 2 มีค่าเท่ากบั มีความคิดเห็นสอดคลอ้ง นอ้ย     
 1 มีค่าเท่ากบั มีความคิดเห็นสอดคลอ้ง นอ้ยท่ีสุด     
 ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอเกษตรวสิัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
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3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื  
 1. ศึกษาคน้ควา้ ต ารา วารสาร บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 รายละเอียดวตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม จาก บุญชม ศรีสะอาด เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม1 
 3. ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด องค์ประกอบ เพื่อน ามาจดัท านิยามศพัท์
เฉพาะและน านิยามศพัทเ์ฉพาะมาเป็นแนวทางในการสร้างขอ้ค าถาม 
 4. พฒันาแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 โดยจ านวนเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการ
จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดา้นการประเมินคุณภาพ
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
และดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 5. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางานคน้ควา้อิสระ เพื่อตรวจสอบเน้ือหาและ
ภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข  
 
 
 
 
 

                                                 
1บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น พิมพ์คร้ังที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2543), หนา้ 63-71. 
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 6. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และคดัเลือกค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC)2  
 

สูตร  IOC =  
 

เม่ือ  IOC แทนดชันีความสอดคลอ้ง 
∑R แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 
N แทนจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

โดยท่ี  +1 แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
0 ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
-1 แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 

 
 โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป จากค าถามทั้งหมดจ านวน 40 ขอ้ ใชไ้ดจ้  านวน 
40 ขอ้ ซ่ึงขอ้ค าถามท่ีใชไ้ดมี้ค่า IOC อยูใ่นช่วง 0.67-1.00 ทั้งหมด  
 7. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
งานคน้ควา้อิสระ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 8.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูท่ี้ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
แต่มีลกัษณะคลา้ยกนักบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 30 คน 
 9. น าแบบสอบถามมาทดสอบเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าคงท่ี
ภายในเน้ือหา เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ แอลฟา (Alpha 
Coefficient) โดยการใชสู้ตรครอนบาค (Cronbach)  
 

  = 
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 เม่ือ    แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

   k  แทน จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 

  S
2

i
 แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

                                                 
2บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น พิมพ์คร้ังที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2543), หนา้ 76. 
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 S
2

t
  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
 จากสูตรน าไปหาค่าความเช่ือมัน่โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงานวิจยัทาง
สังคมศาสตร์จะไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) เท่า 0.96 
 10. น าเคร่ืองมือท่ีทดลองใชแ้ลว้ และน าผลการทดสอบแบบสอบถามเพื่อเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาสารนิพนธ์ ก่อนน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 11. น าไปจดัพิมพเ์ป็นเคร่ืองมือฉบบัจริงท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองซ่ึงมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 
 1. ขอหนังสือจาก บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
จงัหวดัขอนแก่น ถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียนใน อ าเภอเกษตรวิสัย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการรวบรวมขอ้มูล 
 2. จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามในแต่
ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพนัธ์ 2556 ในการเก็บ
ขอ้มูลผูว้ิจยัได้เก็บขอ้มูลด้วยตนเอง ใช้เวลา 45 วนั โดยวิธีแจกแบบสอบถามให้ครูผูส้อน ใช้
แบบสอบถามจ านวน 235 ชุด 
 3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 235 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 4. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษาต่อไป 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปดา้นวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสังคมศาสตร์ มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 3. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 กบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการทดสอบ
ค่าที (t-test) 
 4. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 กบัปัจจยัส่วนบุคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) หากพบความแตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่ โดยวธีิการของเชฟเฟ ( eScheff ) 
 5. วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 โดยการใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค า
บรรยาย 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test) และ การ
ทดสอบค่าเอฟ (F – test) โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA)  
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอ

เกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั 3) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอ
เกษตรวสิัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

ผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อน อ าเภอ
เกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 235 คน และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครทซ่ีและมอร์แกน จากนั้น
เปรียบเทียบสัดส่วนโดยใช้บญัญติัไตรยางค์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่างตามขนาดท่ีก าหนด กบั
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 235 คน แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และ
สมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้น ตามท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัใน การ

แปลความหมายและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N  แทน  จ านวนประชากร 
t แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t  
  (t-distribution) 
F แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F  
  (F-distribution) 
df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS. แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS. แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
* แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n ร้อยละ 
 ชาย 
 หญิง 

93 
142 

39.60 
60.40 

รวม 235 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ครูผูส้อน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวนทั้งส้ิน 142 คน  
คิดเป็นร้อยละ 60.40 และเป็นเพศชาย มีจ านวนทั้งส้ิน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 39.60 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน ร้อยละ 
 1 – 10 ปี 
 11 – 20 ปี 
 21 ปีข้ึนไป 

32 
109 
94 

13.60 
46.40 
40.00 

รวม 235 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ครูผูส้อน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการท างาน 11-20 ปี มี
จ  านวนทั้งส้ิน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 46.40 มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีข้ึนไป มีจ านวน
ทั้งส้ิน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีประสบการณ์ในการท างาน 1-10 ปีมีจ  านวนทั้งส้ิน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.60 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการท างาน 
ดังรายละเอยีดในตารางต่อไปนี ้
 4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน ด้าน
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 1. ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.3 
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ข้อที่ ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

การจัดท ามาตรฐานคุณภาพการ ศึกษา  ด้าน
กระบวนการคุณภาพการศึกษาสอดคล้องตาม
ศกัยภาพของสถานศึกษา 
มีการก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา โดย
พฒันาจากมาตรฐานตน้สังกดั 
จดักิจกรรมเสริมจุดเด่นแก้ไขจุดด้อยนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
มีการประเมินตนเองโดยใช้มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษาให้เหมาะกับผูเ้รียนและบริบททัว่ไป
ของสถานศึกษา 

4.54 
 
 

4.06 
 

4.22 
 

4.54 
 

4.00 

0.49 
 
 

0.76 
 

0.74 
 

0.50 
 

0.76 

มากท่ีสุด 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 

รวม 4.27 0.39 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม อยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ี 4 มีการประเมินตนเองโดยใช้มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ข้อท่ี 1 การจดัท ามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้าน
กระบวนการคุณภาพการศึกษาสอดคลอ้งตามศกัยภาพของสถานศึกษา  และขอ้ท่ี 5 ปรับปรุงและ
พฒันามาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาให้เหมาะกบัผูเ้รียนและบริบททัว่ไปของสถานศึกษา มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

ตารางที ่4.3 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
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การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนก
ตามเพศ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 

 

ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 

 
เพศชาย 

 

 
เพศหญงิ 

 
t Sig. 

x  S.D x  S.D 

ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.43 0.79 4.68 0.86 2.30* 0.02 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวสิัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.5 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จ าแนกตามเพศ 
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ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

df SS  MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.48 0.74 
1.04 0.35 ภายในกลุ่ม 232 164.81 0.71 

รวม 234 166.29 - 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน ดา้น
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 1. ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวสิัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการ
จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
 

ตารางที ่4.5 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ การด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
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ข้อที่ 
ด้านการจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีชุมชน อปท.
และกรรมการสถานศึกษาร่วมกนัใหค้วามเห็นชอบ 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ในแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งชดัเจน 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บ ริหาร  ค รู  นัก เ รียน 
ผูป้กครอง ชุมชนและทอ้งถ่ินในการวางแผน 
ใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในโรงเรียน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใชข้อ้มูลจาก
การวเิคราะห์ 

4.20 
 

4.14 
 

4.52 
 

4.00 
 

4.20 

0.75 
 

0.73 
 

0.50 
 

0.76 
 

0.74 

มาก 
 
มาก 
 
มากท่ีสุด 
 
มาก 
 
มาก 

รวม 4.21 0.31 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ขอ้ท่ี 3 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและทอ้งถ่ินในการวางแผน มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ข้อท่ี 1 จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีชุมชน อปท.และ
กรรมการสถานศึกษาร่วมกนัให้ความเห็นชอบ และขอ้ท่ี 4 ใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน
ในโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

ตารางที ่4.6 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 

 

 

ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 

 
เพศชาย 

 

 
เพศหญงิ 

 
t Sig. 

x  S.D x  S.D 

ด้านการจัดท าแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.47 0.74 4.71 0.72 2.42** 0.01 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างมีระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกนั
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวสิัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชว้ธีิทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผล
การวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
 
 

ตารางที ่4.7 เปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนทีม่ีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ 
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ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

df  SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.95 0.47 
0.87 0.42 ภายในกลุ่ม 232 126.34 0.54 

รวม 234 127.29 - 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.1.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน ดา้น
การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
 1. ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการ
จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
 ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
 
 
 
 

ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 
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ข้อที่ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

จดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้ตรงกบัความ
ต้องการและสอดคล้องกับการใช้งานอย่างเป็น
ปัจจุบนั 
น าข้อมูลสารสนเทศจัดเก็บอย่างเป็นระบบและ
หมวดหมู่  ท  าให้ผู ้ใช้ข้อมูลสารสนเทศสามารถ
น ามาใชไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
มีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มีการวางแผนการจดัเก็บขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัการ
ท างานปกติของสถานศึกษา 
จดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศท่ีใชใ้นการด าเนินงานพฒันา
คุณภาพการศึกษาครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  เช่น 
ขอ้มูลดา้นผูเ้รียน บุคลากร การจดัการเรียนการสอน 

4.01 
 
 

4.22 
 
 

4.51 
 

4.00 
 

4.20 

0.75 
 
 

0.74 
 
 

0.50 
 

0.75 
 

0.74 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.18 0.45 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ขอ้ท่ี 3 มีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 2 น าขอ้มูลสารสนเทศจดัเก็บอย่างเป็นระบบและ
หมวดหมู่ ท  าให้ผูใ้ช้ขอ้มูลสารสนเทศสามารถน ามาใช้ไดอ้ย่างมีคุณภาพ และขอ้ท่ี 4 มีการวาง
แผนการจดัเก็บขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัการท างานปกติของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

ตารางที ่4.9 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
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การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ จ าแนกตามเพศ โดย
ใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 

 

  

ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
เพศชาย 

 

 
เพศหญงิ 

 
t Sig. 

x  S.D x  S.D 

ด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

4.54 0.61 4.69 0.53 1.83 0.06 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างมีระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกนั
คุณภาพในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั  

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างานโดยใชว้ธีิทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4.10 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ จ าแนกตามเพศ 
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ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

df  SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.20 0.10 
0.30 0.75 ภายในกลุ่ม 232 77.21 0.33 

รวม 234 77.41 - 
  

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวสิัยสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.1.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน ดา้น
การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาดงั
แสดงในตารางท่ี 4.12 
 
 
 

ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
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ขอ้ท่ี 
ด้านการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

จดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติังานในระบบ
การประกนัคุณภาพทางการศึกษา เช่น เอกสาร ส่ือ 
วสัดุอุปกรณ์ ขอ้มูล งบประมาณ 
ให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน/โครงการ ท าการ
ประเมินผลส าเร็จของโครงการ มีการปรับปรุงแกไ้ข
การด าเนินงานอยูเ่ป็นประจ า 
จดัให้มีการประเมินผล ตรวจสอบความกา้วหนา้ของ
งาน/แผนปฏิบติัการประจ าปี โดยบุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลและตรวจสอบผลงาน 
น าผลการประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบติัการ
มาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของการด าเนินงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา 
มีการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ขแนวทางการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

4.20 
 
 

4.01 
 
 

4.22 
 
 

4.51 
 
 

4.00 

0.74 
 
 

0.75 
 
 

0.74 
 
 

0.50 
 
 

0.75 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มาก 
 

รวม 4.18 0.39 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
โดยรวม อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ี 4 น าผลการประเมินงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบติัการมาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
คุณภาพทางการศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 3 จดัให้มีการประเมินผล ตรวจสอบ
ความกา้วหน้าของงาน/แผนปฏิบติัการประจ าปี โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผล

ตารางที ่4.12 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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และตรวจสอบผลงาน และขอ้ท่ี 5 มีการพฒันา ปรับปรุง แก้ไขแนวทางการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา จ าแนกตามเพศ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 

 

  

ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 

 
เพศชาย 

 

 
เพศหญงิ 

 
t Sig. 

x  S.D x  S.D 

ด้านการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.39 0.63 4.65 0.71 2.83** 0.00 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างมีระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกนั
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวสิัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานโดยใชว้ธีิทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.14 
 
 

ตารางที ่4.13 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ 
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ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

df  SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.27 0.14 
0.28 0.75 ภายในกลุ่ม 232 111.31 0.48 

รวม 234 111.58 - 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 4.3.1.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน ดา้น
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 1. ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15 
 
 
 
 

ตารางที ่4.14 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
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ข้อที่ ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

ก าหนดวตัถุประสงค์การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพในการ
ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพตามแนวทาง ท่ี
ก าหนดไวใ้นแผน 
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของคณะกรรมการ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไขจุดอ่อนเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

4.20 
 

4.20 
 

4.01 
 

4.22 
 

4.51 

0.74 
 

0.74 
 

0.75 
 

0.74 
 

0.50 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

รวม 4.22 0.39 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ี 5 บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายร่วมกนัทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
จุดอ่อนเพื่อให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดา มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 4 ตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขอ้ท่ี 3 ตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นแผน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามเพศ 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 

ตารางที ่4.15 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
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ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 

 
เพศชาย 

 

 
เพศหญงิ 

 
t Sig. 

x  S.D x  S.D 

ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

3.95 0.47 3.99 0.52 0.67 0.50 

  

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างมีระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกนั
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ไม่แตกต่างกนั  
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวสิัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยใชว้ิธี
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.17 
 

 

ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

df  SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.58 0.79 
3.20 0.42 ภายในกลุ่ม 232 57.31 0.24 

รวม 234 58.89 - 

ตารางที ่4.16 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา จ าแนกตามเพศ 

ตารางที ่4.17 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.1.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน ดา้น
การประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา  
 1. ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการ
ประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา  
 ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน ด้านการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18 
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ข้อที่ 
ด้านการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

ก าหนดแนวทางการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนอยา่ง
ชดัเจน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาใชเ้คร่ืองมือ
และวิธีการท่ีเหมาะสมในการประเมินครบทุกด้าน
และทุกรายวชิา 
มีการเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาประเมินผลการด าเนินการ
เป็นระยะๆ ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
จดัใหมี้ระเบียบวา่ดว้ยการวดัผลและประเมินผล ตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
(National test) มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

4.00 
 
 

4.20 
 
 

4.20 
 

4.01 
 

4.22 

0.75 
 
 

0.74 
 
 

0.75 
 

0.75 
 

0.74 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.12 0.48 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ี 5 น าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดบัชาติ (National test) มาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 3 มีการเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาประเมินผลการด าเนินการเป็นระยะๆ ตามช่วง
ระยะเวลาท่ีก าหนด และขอ้ท่ี 1 ก าหนดแนวทางการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

ตารางที ่4.18 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพ
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา  
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษา จ าแนกตามเพศ โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดงัตาราง
ท่ี 4.19 

 

  

ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 

 
เพศชาย 

 

 
เพศหญงิ 

 
t Sig. 

x  S.D x  S.D 
ด้านการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 

4.63 0.59 4.59 0.64 0.39 0.69 

  

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างมีระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกนั
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ า เภอเกษตรวิสัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา ไมแ่ตกต่างกนั  
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.20 
 
 
 

ตารางที ่4.19 ค่าเฉลีย่ ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพ
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา จ าแนกตามเพศ 
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ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

df  SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.05 0.52 
1.10 0.33 ภายในกลุ่ม 232 110.39 0.47 

รวม 234 111.44 - 
 

 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.1.7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน ดา้น
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
 1. ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
 ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.21 
 
 
 
 

ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 



87 

 

ข้อที่ ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

น าเสนอผลการประเมินต่อผูเ้ก่ียวข้องเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค และหา
แนวทางพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ท่ีระบุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
จัดท ารายการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อ
หน่วยงานตน้สังกดัและเผยแพร่ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บ
ทราบไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
จดัท ารายงานประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานตน้
สังกัดและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
อยา่งต่อเน่ือง 
น าความคิดเห็น ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะไปเป็น
ขอ้มูลในการจดัท าในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 

4.51 
 
 

4.00 
 
 

4.20 
 
 

4.20 
 
 

4.01 

0.50 
 
 

0.75 
 
 

0.74 
 
 

0.75 
 
 

0.75 

มากท่ีสุด 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

รวม 4.18 0.39 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี โดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ี 1 น าเสนอผลการประเมินต่อผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อร่วมกนัวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 4 จดัท ารายงานประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัและกรรมการ

ตารางที ่4.21 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี  
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบอย่างต่อเน่ืองและขอ้ท่ี 2 จดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีท่ี
ระบุความส าเร็จตามเป้าหมายในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี จ  าแนกตามเพศ 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.22 

 

  

ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 

 
เพศชาย 

 

 
เพศหญงิ 

 
t Sig. 

x  S.D x  S.D 

ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 

4.49 0.67 4.88 0.70 0.71 0.47 

  

 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างมีระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกนั
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ไม่แตกต่างกนั  
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวสิัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยใชว้ิธี
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.23 
 
 
 
 

ตารางที ่4.22 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี จ าแนกตามเพศ 
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ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

df  SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.70 0.35 
0.98 0.37 ภายในกลุ่ม 232 83.49 0.36 

รวม 234 84.19 - 
 

 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.1.8 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน ดา้น
การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
 1. ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
 ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.24 
 
 
 
 

ตารางที ่4.23 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
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ข้อที่ ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

น า ผลกา รตรวจสอบ  ติ ดต าม  ทบทวน  และ
ประเมินผลมาเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
พัฒนาและรักษาระบบการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
มีการนิเทศ เพื่อก ากบั ติดตาม และด าเนินงานปกติ 
โครงการ กิจกรรมตามแผนท่ีวางไว ้
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนติดตามผลและ
ประเมินผล 
สร้างความตระหนกัให้เกิดกบับุคลากรในการรักษา
มาตรฐานของสถานศึกษา 
พัฒนา ปรับปรุง  แก้ไข ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาอยูเ่สมอ 

4.22 
 
 
 

4.51 
 

4.00 
 

4.20 
 

4.43 

0.74 
 
 
 

0.50 
 

0.75 
 

0.74 
 

0.64 

มาก 
 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.27 0.36 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ี 2 มีการนิเทศ เพื่อก ากบั ติดตาม และด าเนินงานปกติ โครงการ 
กิจกรรมตามแผนท่ีวางไว ้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 5 พฒันา ปรับปรุง แกไ้ข ระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่เสมอ และขอ้ท่ี 3 ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนติดตามผลและประเมินผล มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

 
 

ตารางที ่4.24 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จ าแนกตาม
เพศ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.25 

 

  

ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 

 
เพศชาย 

 

 
เพศหญงิ 

 
t Sig. 

x  S.D x  S.D 

ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.80 0.60 4.82 0.59 0.28 0.77 

  

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างมีระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกนั
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ไม่ แตกต่างกนั  
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวสิัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยใช้
วธีิทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.26 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4.25 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง จ าแนกตามเพศ 
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ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

df  SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.03 0.51 
1.71 0.18 ภายในกลุ่ม 232 70.06 0.30 

รวม 234 71.10 - 
  

 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัยสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนั 
  

ตารางที ่4.26 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ืองการศึกษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอ
เกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของครูผู ้สอนท่ีมีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพฒันาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา อ าเภอเกษตรวิสัย ของสถานศึกษาต่อไป โดยพิจารณาใน 
8 ดา้น 1) ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) ดา้นการจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ 4) ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  5) 
ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ด้านการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 7) ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี และ 8) ดา้นการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาตามทศันะของครูผูส้อน 
อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เพื่อเป็นแนว
ทางแกไ้ขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด เอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยได้ตั้งสมมุติฐานไวว้่าปัจจยัส่วนบุคคล
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตร
วสิัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 แตกต่างกนั  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ครูสายผูส้อน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ  านวน 603 คนไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 235 คน โดยวิธีเปิด
ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากนั้นเปรียบเทียบโดยใช้
บญัญติัไตรยางคเ์พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งตามขนาดท่ีก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอ
เกษตรวสิัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 แบบสอบถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตอนท่ี 3 
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ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั .968 ใช้สถิติ
บรรยายไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมาน หรืออา้งอิงได้แก่การทดสอบค่าที                
(t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการของ eScheff   ซ่ึง
สามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งัต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย  
 5.1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. จ  าแนกตามเพศ พบว่า ครูผูส้อน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวนทั้งส้ิน 142 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.40 และเป็นเพศชาย มีจ านวนทั้งส้ิน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 39.60 
 2. จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูผูส้อน อ าเภอเกษตรวิสัย  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการท างาน 11-20 ปี มีจ  านวนทั้งส้ิน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 46.40 มีประสบการณ์
ในการท างาน 21 ปีข้ึนไป มีจ านวนทั้งส้ิน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีประสบการณ์ในการ
ท างาน 1-10 ปีมีจ  านวนทั้งส้ิน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ด้านการติดตาม
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา และดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด 
 5.1.3 การทดสอบสมมติฐานการวจัิย  
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความ
คิดเห็นของครูผูส้อนที่มีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตร
วิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 สรุปการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ไม่
แตกต่างกนั 
 2. ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานประกนั
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ไมแ่ตกต่างกนั  
 5.1.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็ เขต 2 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ี
มีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวม ทั้ง 8 ดา้น พบว่า ครูผูส้อนได้เสนอแนะ
เก่ียวกบัปัญหาต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 มากท่ีสุดคือ ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารองลงมาคือ ดา้น
การประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้น
การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  
 1. ดา้นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ผูบ้ริหารและครูผูส้อน เห็นวา่ ควรจดัท า
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้านกระบวนการ คุณภาพการศึกษาสอดคล้องตามศักยภาพของ
สถานศึกษา ควรมีการก าหนดมาตรฐานระดบัสถานศึกษา โดยพฒันาจากมาตรฐานตน้สังกดั ควร
จดักิจกรรมเสริมจุดเด่นแก้ไขจุดด้อยนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรมีการประเมินตนเองโดยใช้
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มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ ควรปรับปรุงและพฒันามาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาให้
เหมาะกบัผูเ้รียนและบริบททัว่ไปของสถานศึกษา 
 2. ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ผูบ้ริหารและครูผูส้อน เห็นว่า ควรจดัท าแผนพฒันาการศึกษาท่ีมีชุมชน อปท.และ
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกนัให้ความเห็นชอบ ควรก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ในแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ควรใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพควรเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและทอ้งถ่ินในการ
วางแผน และควรจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชข้อ้มูลจากการวเิคราะห์ 
 3. ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน เห็นวา่ ควรจดัระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาให้ตรงกบัความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัการใช้งานอยา่งเป็นปัจจุบนั 
ควรน าขอ้มูลสารสนเทศจดัเก็บอยา่งเป็นระบบและหมวดหมู่ ท  าให้ผูใ้ช้ขอ้มูลสารสนเทศสามารถ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพ ควรมีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 
และควรมีการวางแผนการจดัเก็บขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัการท างานปกติของสถานศึกษา 
 4. ด้านการด าเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน เห็นวา่ ควรจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการการปฏิบติังานในระบบการประกนัคุณภาพ
ทางการศึกษา เช่น เอกสาร ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ขอ้มูล งบประมาณ ควรให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน/
โครงการ ท าการประเมินผลส าเร็จของโครงการ มีการปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานอยู่เป็นประจ า 
ควรจดัใหมี้การประเมินผล ตรวจสอบความกา้วหนา้ของงาน/แผนปฏิบติัการประจ าปี โดยบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและตรวจสอบผลงาน ควรน าผลการประเมินงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบติัการมาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
คุณภาพทางการศึกษา และควรมีการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ขแนวทางการด าเนินงานตาม 
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

5. ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผูบ้ริหารและครูผูส้อน เห็นวา่ ควรก าหนด
วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ควรด าเนินการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน ควรตรวจสอบและทบทวนคุณภาพตามแนวทางท่ีก าหนดไว้
ในแผน และควรตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายควรร่วมกนัทบทวน ปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อน เพื่อให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

6. ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน เห็นว่า ควรก าหนดแนวทางการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการ
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ด าเนินงานตามแผนอย่างชัดเจน ควรคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาใช้เคร่ืองมือและ
วิธีการท่ีเหมาะสมในการประเมินครบทุกด้านและทุกรายวิชา ควรมีการเก็บข้อมูลเพื่อน ามา
ประเมินผลการด าเนินการเป็นระยะๆ ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด ควรจดัให้มีระเบียบวา่ดว้ยการ
วดัผลและประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และควรน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดบัชาติ (National test) มาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

7. ดา้นการรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
เห็นว่า ควรน าเสนอผลการประเมินต่อผูเ้ก่ียวข้องเพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา
อุปสรรค และหาแนวทางพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ควรจัดท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีท่ีระบุความส าเร็จตามเป้าหมายในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ควรจดัท า
รายการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อหน่วยงานตน้สังกดัและเผยแพร่ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ
ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ควรจดัท ารายงานประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบอย่างต่อเน่ือง และควรน าความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
ขอ้เสนอแนะไปเป็นขอ้มูลในการจดัท าในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

8. ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหารและครูผูส้อน เห็นวา่ ควรน าผล
การตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินผลมาเป็นขอ้มูลประกอบในการปรับปรุงพฒันาและ
รักษาระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษา ควรมีการนิเทศ เพื่อก ากบั ติดตาม และด าเนินงาน
ปกติ โครงการ กิจกรรมตามแผนท่ีวางไว ้ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนติดตามผลและ
ประเมินผล ควรสร้างความตระหนกัใหเ้กิดกบับุคลากรในการรักมาตรฐานของสถานศึกษาและควร
พฒันา ปรับปรุง แกไ้ข ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยูเ่สมอ 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผูว้ิจยัไดน้ าผลท่ี
พบจากการวจิยั มาอธิบายเช่ือมโยงกบัทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 5.2.1 ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน อ าเภอเกษตรวสัิย สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู ้สอน ท่ีมีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
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ตน้สังกดั ไดมี้การประกาศก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
ให้สถานศึกษาในสังกดัทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกนัคุณภาพในสถานศึกษาท่ี
ชดัเจน อีกทั้งสถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาโดย
ก าหนดให้เหมาะสมและครอบคลุมสาระการเรียนรู้และศกัยภาพของผูเ้รียน ของสถานศึกษาและ
ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เยาวดี ใจซ่ือ ได้วิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ปฏิบติัตามนโยบายของส านกังานพนัธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยกบัการ
ปฏิบติังานเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัฯ ผลการวิจยัพบวา่ การ
ปฏิบติัตามนโยบายของส านกังานพนัธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และระดบัการปฏิบติังานเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัส านกังานพนัธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย อยูใ่นระดบั
มากเช่นกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามนโยบายของส านกังานพนัธกิจการศึกษา มูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยและการปฏิบติังานเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกดั มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมากอย่างมีนยัความส าคญัทางสถิติท่ี .01 และ
ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ท่ีเป็น
เช่นน้ีอภิปรายไดว้า่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้สังกดัยงัไม่มีการพฒันา
สถานศึกษาให้สามารถประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาภายในสถานศึกษาตามาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ ขณะเดียวกันสถานศึกษาเองก็ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในดา้นการประเมินคุณภาพดว้ย เม่ือพิจารณาโดยรวมทั้ง 8 ดา้น มีค่าแปลผลอยูใ่น
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ตระหนกัและถือเป็นภารกิจส าคญัอยา่งยิ่งในการท่ีจะด าเนินการตามความมุ่งหมายและหลกัการจดั
การศึกษา รวมทั้งแนวทางการจดัการศึกษาเพื่อใหเ้กิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการ
บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกยีรติศักดิ์ คฤหบดี ไดท้  าวิจยัเร่ืองการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดั
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราภา วิชาชาญ ไดศึ้กษาเร่ือง 
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ  เขตภูมิภาค
ตะวนัตก ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุภาพร         
ไผโพธ์ิ ไดศึ้กษาเร่ือง การด าเนินงานการประกนัคุณภาพในสถานศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
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สังกดัสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า การด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพในสถานศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 5.2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ทีม่ีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนั ซ่ึงผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบมี
รายระเอยีดดังต่อไปนี้ 
 จากผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนท่ีมีเพศและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก การ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพในให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารและการท างาน ไดมี้การ
เตรียมการบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เช่น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความตระหนกั เขา้มามีส่วน
ส่งเสริมสนบัสนุน และร่วมคิดร่วมท า รวมทั้งตอ้งมีการท างานเป็นทีม โดยบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาตอ้งไดรั้บการเตรียมความพร้อมใหม้องเห็นคุณค่า และมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ประกนัคุณภาพใน และด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยมีการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินการประกนัคุณภาพในอย่างเป็นระบบใน
การด าเนินการประกนัคุณภาพในโดยค านึงถึงเง่ือนไขขา้งตน้ควรมีการเตรียมการเพื่อสร้างความ
พร้อมให้แก่บุคลากรและจดัให้มีกลไกในการด าเนินงานในเร่ืองน้ีหลงัจากนั้นบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งจึงร่วมกนัวางแผน ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัตรวจสอบและร่วมกัน
ปรับปรุง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ กาญจนา นิยมนา ได้ศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 เม่ือ จ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า สภาพและการด าเนินงานประกนั
คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบั สุรกาญจน์ พละกลาง ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจ
ของครูเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพของโรงเรียน ในศูนยเ์ครือข่ายค าแสนวิทยาสรรค์ สังกดัสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าถู เขต 2 พบวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจเก่ียวกบั
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกนั 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรจดัท ามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาดา้นกระบวนการ และพฒันามาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาให้เหมาะกบัผูเ้รียนให้
ผูเ้รียนสามารถน าไปปฏิบติัได ้และเหมาะสมกบับริบททัว่ไปของสถานศึกษา 
 2. ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรปรับปรุง
และก าหนดแนวทางการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
อย่างชดัเจน ใช้เคร่ืองมือและวิธีการท่ีเหมาะสมในการประเมินครบทุกดา้นและทุกรายวิชาและมี
การเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาประเมินผลการด าเนินการเป็นระยะๆ ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัย 
 1. การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเฉพาะการประกนัคุณภาพในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
เท่านั้น ดงันั้นควรท่ีจะให้มีการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอ าเภออ่ืน ๆ ใน สังกดัสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดว้ยเพื่อท่ีจะไดรั้บทราบความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการประกนัคุณภาพในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางส่งเสริมและพฒันาต่อไป 
 2. ควรมีการวิจยัโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ ในโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศเก่ียวกบั
การด าเนินงานระบบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 
 3. ควรมีการวิจยัโดยใช้กระบวนการเชิงปฏิบติัการ เก่ียวกบัสภาพการปฏิบติังาน ปัญหา 
และแนวทางการแก้ปัญหาตามระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนแกนน า 
โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจ าต าบล หรือทุกสถานศึกษาทัว่ประเทศ 
 4. ควรมีการศึกษาวิจยัหาสาเหตุ สภาพ และปัญหาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินของ สมศ. 
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อ ารุง จนัทวานิช. “แนวคิดการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ,” 
ขา้ราชการครู. 19(3) : 5-9 ; กุมภาพนัธ์-มีนาคม. 2545, (อดัส าเนา). 

 

2. วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานวจิยั 
กาญจนา นิยมนา. “สภาพการและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑติ. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2547. 

เกียรติศกัด์ิ คฤหบดี. “การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548. 

จิราภา วิชาชาญ. “ปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ 
ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ  เขตภูมิภาคตะวนัตก”. วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550. 

ชลิตา ยืนยาว. “การเปรียบเทียบการด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546. 

นุวฒัน์ ทะจนัทร์. “การปฏิบติัตามค าแนะน าของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาดา้นผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 4 ของโรงเรียนแม่เจดียว์ิทยาคม จงัหวดัเชียงราย”.              
สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551.  

พชัรินทร์ โต๊ะบุรินทร์. “ปัจจยัองค์การท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต .บณัฑิตวิทยาลัย  :
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548 
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เยาวดี ใจซ่ือ. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามนโยบายของส านกังานพนัธกิจการศึกษามูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยกบัการปฏิบติังานเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนในสังกดั”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546. 

รัตน์มณี รัตนปกรณ์. “การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1 – 2
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี”.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี, 2548. 

เรณู ชุ่มวารี. “การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ จงัหวดั
เชียงใหม่”. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2554. 

ส้ินศึก มุ่งคุณ. “ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีประสบ
ผลส าเร็จ ของสถาบนัราชภัฏ”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั :
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546. 

สุทธิดล แซงบุญเรือง. “การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1”. ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต .
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน, 2552. 

สุภาพร ไผโพธ์ิ. “การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีศึกษาสระแกว้ เขต 1”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2551. 

อาคม ธนอุดมนาน. “ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต .
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2548. 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
 

แบบสอบถามเพื่อการวจิยัเร่ืองการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อ าเภอเกษตรวสิัย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2  

ค าช้ีแจง  
จุดมุ่งหมายของแบบสอบถามฉบบัน้ี เพื่อต้องการทราบการด าเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 ใน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดา้นการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี และดา้นการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง การตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลท าให้เกิดความเสียหายแก่
ตวัท่านหรือการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของท่านแต่ประการใด ผูว้จิยัรับรองวา่จะเก็บแบบสอบถามเป็น
ความลบั โปรดตอบแบบสอบถามดว้ยตวัท่านเองใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนที ่1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ใน 8 ดา้น 
ได้แก่ ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดท าแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดา้น
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษา ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี และดา้นการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเกษตรวสิัย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
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ตอนที ่1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง ใหท้่านกาเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงส าหรับตวัท่านมากท่ีสุด 
 1. เพศ 
    ชาย   หญิง 
 2. ประสบการณ์ในการท างาน 
    1 – 10 ปี  11 – 20 ปี  21 ปีข้ึนไป 
 
ตอนที ่2 การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง 
 การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีน ามาเป็นค าถามน้ี ขอให้
ท่านไดพ้ิจารณาว่ามีความเหมาะสมท่ีจะเป็นการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมากนอ้ยเพียงใด เม่ือท่านไดพ้ิจารณาแลว้ขอความกรุณาให้ท่านไดโ้ปรดเขียนเคร่ืองหมาย 
 ลงในช่องระดบัท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องระดบัเดียว ตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
  5 หมายความวา่ มีระดบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากท่ีสุด 
  4 หมายความวา่ มีระดบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาก 
  3 หมายความวา่ มีระดบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐานปานกลาง 
  2 หมายความวา่ มีระดบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอ้ย 
  1 หมายความวา่ มีระดบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอ้ยท่ีสุด 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 

ขอ้ 
สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

0 สถานศึกษามีการจดัประชุมช้ีแจงการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
    

00 ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการด า เ นินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

ค าอธิบาย 
 จากตวัอยา่งแบบสอบถาม 
 ขอ้ 0 ท่านท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง 5 แสดงวา่ สถานศึกษามีการจดัประชุมช้ีแจงการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ขอ้ 00 ท่านท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง 3 แสดงว่า ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ขอ้ 
สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
1. การจดัท ามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดา้นกระบวนการ

คุณภาพการศึกษาสอดคลอ้งตามศกัยภาพของ
สถานศึกษา 

 
    

2. มีการก าหนดมาตรฐานระดบัสถานศึกษา โดยพฒันาจาก
มาตรฐานตน้สังกดั 

     

3. จัดกิจกรรมเสริมจุดเด่นแก้ไขจุดด้อยนักเ รียนเป็น
รายบุคคล 

     

4. มีการประเมินตนเองโดยใชม้าตรฐานคุณภาพการศึกษา      
5. ป รับป รุ ง และพัฒนามาตรฐ านกา ร ศึกษา ระดับ

สถานศึกษาให้เหมาะกับผูเ้รียนและบริบททั่วไปของ
สถานศึกษา 
 

     



109 
 

ขอ้ 
สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

2. ด้านการจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
    

1. จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีชุมชน อปท.และ
กรรมการสถานศึกษาร่วมกนัใหค้วามเห็นชอบ 

 
    

2. ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ในแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งชดัเจน 

     

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชนและทอ้งถ่ินในการวางแผน 

     

4. ใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในโรงเรียนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

     

5. จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใชข้อ้มูลจากการ
วเิคราะห์ 

     

3. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ      
1. จดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาใหต้รงกบัความ

ตอ้งการและสอดคลอ้งกบัการใชง้านอยา่งเป็นปัจจุบนั 
     

2. น าขอ้มูลสารสนเทศจดัเก็บอยา่งเป็นระบบและหมวดหมู่ 
ท  าใหผู้ใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศสามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

     

3. มีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

     

4. มีการวางแผนการจดัเก็บขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัการ
ท างานปกติของสถานศึกษา 

     

5. จดัเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการด าเนินงานพฒันา
คุณภาพการศึกษาครบถว้นและเป็นปัจจุบนั เช่น ขอ้มูล
ดา้นผูเ้รียน บุคลากร การจดัการเรียนการสอน 
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ขอ้ 
สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

4. ด้านการด าเนินการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
    

1. จดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติังานในระบบ
การประกนัคุณภาพทางการศึกษา เช่น เอกสาร ส่ือ วสัดุ
อุปกรณ์ ขอ้มูล งบประมาณ 

 
    

2. ใหบุ้คลากรท่ีรับผดิชอบงาน/โครงการ ท าการ
ประเมินผลส าเร็จของโครงการ มีการปรับปรุงแกไ้ข
การด าเนินงานอยูเ่ป็นประจ า 

     

3. จดัใหมี้การประเมินผล ตรวจสอบความกา้วหนา้ของ
งาน/แผนปฏิบติัการประจ าปี โดยบุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลและตรวจสอบผลงาน 

     

4. น าผลการประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบติัการมา
วเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน ของการด าเนินงาน เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา 

     

5. มีการพฒันา ปรับปรุง แก้ไขแนวทางการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     

5. ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      
1. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการศึกษา 
     

2. ด าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพในการ
ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

     

3. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพตามแนวทางท่ีก าหนดไว้
ในแผน 

     

4. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของคณะกรรมการ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

5. บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายร่วมกนัทบทวน ปรับปรุง แกไ้ข
จุดอ่อนเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
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ขอ้ 
สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

6. ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
    

1. ก าหนดแนวทางการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
อยา่งชดัเจน 

 
    

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาใช้
เคร่ืองมือและวธีิการท่ีเหมาะสมในการประเมินครบ
ทุกดา้นและทุกรายวชิา 

     

3. มีการเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาประเมินผลการด าเนินการ
เป็นระยะๆ ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 

     

4. จดัใหมี้ระเบียบวา่ดว้ยการวดัผลและประเมินผล 
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

5. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
(National test)มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

     

7. ด้านการรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

     

1. น าเสนอผลการประเมินต่อผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อร่วมกนั
วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค และหา
แนวทางพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

     

2. จดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีท่ีระบุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายในแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

     

3. จดัท ารายการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อ
หน่วยงานตน้สังกดัและเผยแพร่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดรั้บ
ทราบไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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ขอ้ 
สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

7. ด้านการรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน (ต่อ) 

 
    

4. จดัท ารายงานประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานตน้
สังกดัและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
อยา่งต่อเน่ือง 

     

5. น าความคิดเห็น ความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะไปเป็น
ขอ้มูลในการจดัท าในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 

     

8. ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง      
1. น าผลการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และ

ประเมินผลมาเป็นขอ้มูลประกอบในการปรับปรุง
พฒันาและรักษาระบบการประกนัคุณภาพทาง
การศึกษา 

     

2. มีการนิเทศ เพื่อก ากบั ติดตาม และด าเนินงานปกติ 
โครงการ กิจกรรมตามแผนท่ีวางไว ้

     

3. ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนติดตามผลและ
ประเมินผล 

     

4. สร้างความตระหนกัใหเ้กิดกบับุคลากรในการรักษา
มาตรฐานของสถานศึกษา 

     

5. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาอยูเ่สมอ 
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ตอนที่ 3 แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน อ าเภอเกษตรวสัิย ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
 

ค าช้ีแจง ให้ท่านแสดงความรู้สึก ขอ้เสนอแนะ แนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามรายการดงัต่อไปน้ี 
 

1. ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
2. ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
3. ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ อยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
4. ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา อยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
5. ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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6. ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดา้นการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาอยา่งไร
บา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
7. ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี อยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
8. ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณ 

 
(สมยั มีมา) 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เร่ือง การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

อ าเภอเกษตรวสัิย ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2  
 

1.  นายสมนึก  โนริรัตน์    

 การศึกษา   การศึกษามหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 
     มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนช านาญการพิเศษ  
     โรงเรียนบา้นดงคร่ังนอ้ย  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
2.  นายฐิติพงษ์  ละครร า     
 การศึกษา   การศึกษามหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 
     มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนช านาญการพิเศษ  
     โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
3.  นายอุบล  แก้วป่ิน     
 การศึกษา   การศึกษามหาบณัฑิต (การวดัผลและประเมินผลการศึกษา) 
     มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
     ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ  
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 ศธ 6012(2)/ว109 

 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร    นายสมนึก  โนริรัตน์     

  ดว้ย นายสมยั  มีมา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5514205049 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานอ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว109 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายฐิติพงษ ์ ละครร า    

  ดว้ย นายสมยั  มีมา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5514205049 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานอ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว109 

 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายอุบล  แกว้ป่ิน    

  ดว้ย นายสมยั  มีมา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5514205049 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานอ าเภอเกษตรวิสัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจิยั 
เร่ือง การศึกษาการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน อ าเภอเกษตรวสัิย 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอด็ เขต 2 
ค าช้ีแจง 

1) แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและโปรดตอบ
แบบสอบถามทุกขอ้ ผูว้จิยัจะเก็บค าตอบของท่านเป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัเป็นลกัษณะ
ภาพรวม โดยจะไม่มีผลกระ ทบต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน แต่ในทางตรงกนัขา้มขอ้มูลท่ีท่าน
ตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการน าขอ้มูลจากการวิจยัไปใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็ เขต 2 ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) แบบสอบถามชุดน้ี มีจ  านวน 8 หนา้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อ าเภอเกษตรวสิัย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
         1)  ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
         2)  ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         3)  ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ     
        4)  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา    
                     5) ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    
        6)  ดา้นการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
         7)  ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
        8)  ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับเก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
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3) วธีิการประเมิน ใหท้  า  ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี   
 วดัได ้  (+1)  หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 วดัไม่ได ้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 

 
ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1. เพศ 

1.  ชาย 
2.  หญิง 

1 1 1 3 1 

2. ประสบการณ์ในการท างาน 
1.  1 – 10 ปี  
2.  11 – 20 ปี  
3.  21 ปีข้ึนไป 

1 1 1 3 1 
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ตอนที ่2 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอเกษตรวิสัย 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

1 การจดัท ามาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ดา้น
กระบวนการคุณภาพการศึกษาสอดคล้อง
ตามศกัยภาพของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

2 มีการก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา  
โดยพฒันาจากมาตรฐานตน้สังกดั 

1 1 1 3 1 

3 จัด กิจกรรมเสริมจุดเ ด่นแก้ไขจุดด้อย
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

1 1 1 3 1 

4 มีการประเมินตนเองโดยใช้มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

1 1 1 3 1 

5 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ระดบัสถานศึกษาให้เหมาะกบัผูเ้รียนและ
บริบททัว่ไปของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

2. ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

     

1 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี มี
ชุมชน  อปท. และกรรมการสถานศึกษา
ร่วมกนัใหค้วามเห็นชอบ 

1 1 1 3 1 

2 ก าหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  ในแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งชดัเจน 

1 1 1 3 1 

3 เก็ บรวบรวมข้อมู ลจากผู ้บ ริหาร   ค รู  
นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชนและทอ้งถ่ินใน
การวางแผน 

1 1 1 3 1 

4 ใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานใน
โรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1 

5 จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้
ขอ้มูลจากการวเิคราะห์ 

1 1 1 3 1 

3. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ      
1 จดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้ตรง

กบัความตอ้งการและสอดคล้องกบัการใช้
งานอยา่งเป็นปัจจุบนั 

1 1 1 3 1 

2 น าขอ้มูลสารสนเทศจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ
และหมวดหมู่  ท  าให้ผูใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศ
สามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

1 1 1 3 1 

3 มีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

1 1 1 3 1 

4 มีการวางแผนการจดัเก็บขอ้มูลใหส้อดคลอ้ง
กบัการท างานปกติของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
5 จัด เก็บข้อมู ลสารสน เทศ ท่ี ใช้ ในการ

ด า เ นินง านพัฒนา คุณภาพการ ศึกษา
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั  เช่น  ขอ้มูลดา้น
ผูเ้รียน  บุคลากร  การจดัการเรียนการสอน 

1 1 1 3 1 

4.  ด้านการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

1 จดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติังาน
ในระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
เ ช่น  เอกสาร ส่ือ  ว ัส ดุ อุปกรณ์  ข้อมูล 
งบประมาณ 

1 1 1 3 1 

2 ให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน/โครงการ ท า
การประเมินผลส าเร็จของโครงการ มีการ
ปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานอยูเ่ป็นประจ า 

1 1 1 3 1 

3 จัด ให้ มี ก า รป ระ เ มิ นผล  ต ร ว จสอบ
ความก้าวหน้าของงาน/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและตรวจสอบผลงาน 

1 1 1 3 1 

4 น าผลการประเ มินงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบติัการมาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
ของการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพทางการศึกษา 

1 1 1 3 1 

5 มีการพฒันา ปรับปรุง แก้ไขแนวทางการ
ด า เ นิ น ง านต ามแผนพัฒน า คุณภ าพ
การศึกษา 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

5.  ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      
1 ก าหนดวตัถุประสงค์การตรวจสอบและ

ทบทวนคุณภาพการศึกษา 
1 1 1 3 1 

2 ด าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
ในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

1 1 1 3 1 

3 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพตามแนวทาง
ท่ีก าหนดไวใ้นแผน 

1 1 1 3 1 

4 ตรวจสอบและทบทวน คุณภาพของ
คณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1 

5 บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนเพื่อให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

1 1 1 3 1 

6.  ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

1 ก า หนดแนวท า ง ก า รก า กับ  ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนอยา่งชดัเจน 

1 1 1 3 1 

2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาใช้
เคร่ืองมือและวิธีการท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินครบทุกดา้นและทุกรายวชิา 

1 1 1 3 1 

3 มีการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาประเมินผลการ
ด าเนินการเป็นระยะๆ ตามช่วงระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

1 1 1 3 1 

4 จัดให้ มี ระ เ บียบว่าด้วยการว ัดผลและ
ประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
5 น าผลการประ เ มินคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติ  (National test)มาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

1 1 1 3 1 

7. ด้านการรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

     

1 น าเสนอผลการประเมินต่อผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา 
อุปสรรค และหาแนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

2 จดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีท่ี
ร ะ บุ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ใ น
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

1 1 1 3 1 

3 จัด ท า ร า ย ก า ร ป ร ะ เ มิ น ตน เ อ ง ข อ ง
สถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่ให้ผูเ้ก่ียวข้องได้รับทราบได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

1 1 1 3 1 

4 จัดท ารายงานประเมินตนเองเสนอต่อ
ห น่ ว ย ง า น ต้น สั ง กั ด แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบอยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 3 1 

5 น า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ 
ขอ้เสนอแนะไปเป็นขอ้มูลในการจดัท าใน
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

8.  ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง      
1 น าผลการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และ

ประเมินผลมาเป็นข้อมูลประกอบในการ
ปรับปรุงพฒันาและรักษาระบบการประกนั
คุณภาพทางการศึกษา 

1 1 1 3 1 

2 มี ก า ร นิ เทศ  เพื่ อก า กับ  ติ ดตาม  และ
ด าเนินงานปกติ  โครงการ กิจกรรมตาม
แผนท่ีวางไว ้

1 1 1 3 1 

3 ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
ติดตามผลและประเมินผล 

1 1 1 3 1 

4 สร้างความตระหนักให้เกิดกบับุคลากรใน
การรักษามาตรฐานของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

5 พัฒนา ปรับปรุง  แก้ไข ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่
เสมอ 

1 1 1 3 1 
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อ าเภอเกษตรวสัิย  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา   
1 1 1 3 1 

2 ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี มุ่ ง คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

3 ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ     1 1 1 3 1 
4 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา     
1 1 1 3 1 

5 ด้ านก า ร ติ ดต ามตรวจสอบ คุณภาพ
การศึกษา    

1 1 1 3 1 

6 ด้านการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

7 ดา้นการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 1 1 1 3 1 
8 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง 
1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 6012(2)/171 

 

     มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 

   9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 

   อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  2 เมษายน 2556 

เร่ือง    ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำร้อยเอ็ด เขต 2    

 ด้วย นายสมัย  มีมา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  
รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205049 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การด าเนินงานประกนัคุณภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ าเภอเกษตรวิสัย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2” โดยมี พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.ธีระศกัด์ิ บึงมุม เป็นท่ี
ปรึกษาร่วม 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
เพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 
 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     A1                3.7171          .6849       235.0 
  2.     A2                3.5592          .8895       235.0 
  3.     A3                3.5921          .9160       235.0 
  4.     A4                3.7171          .6849       235.0 
  5.     A5                3.5329          .8834       235.0 
  6.     B1                3.5855          .9094       235.0 
  7.     B2                3.6184          .9829       235.0 
  8.     B3                3.9803          .8725       235.0 
  9.     B4                3.7171          .6849       235.0 
 10.     B5                3.5329          .8834       235.0 
 11.     C1                3.5855          .9094       235.0 
 12.     C2                3.6184          .9829       235.0 
 13.     C3                3.9803          .8725       235.0 
 14.     C4                3.8882          .7507       235.0 
 15.     C5                3.5132          .9628       235.0 
 16.     D1                3.5000          .8378       235.0 
 17.     D2                3.7039          .8977       235.0 
 18.     D3                3.7171          .6849       235.0 
 19.     D4                3.5329          .8834       235.0 
 20.     D5                3.5855          .9094       235.0 
 21.     G1                3.7171          .6849       235.0 
 22.     G2                3.5329          .8834       235.0 
 23.     G3                3.5855          .9094       235.0 
 24.     G4                3.6184          .9829       235.0 
 25.     H4                3.9803          .8725       235.0 
 26.     H3                3.7171          .6849       235.0 
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 27.     H2                3.5329          .8834       235.0 
 28.     H1                3.5855          .9094       235.0 
 29.     J1                3.6184          .9829       235.0 
 30.     J2                3.9803          .8725       235.0 
 31.     J3                3.8882          .7507       235.0 
 32.     J4                3.7303          .8986       235.0 
 33.     J5                3.8816          .9555       235.0 
 34.     AT                3.6283          .8168       235.0 
 35.     BT                3.6579          .6419       235.0 
 36.     CT                3.5592          .7740       235.0 
 37.     DT                3.5592          .7740       235.0 
 38.     TG                3.6974          .8202       235.0 
 39.     HT                3.6020          .6126       235.0 
 40.     JT                3.8355          .8354       235.0 
 41.     TT                3.6711          .6306       235.0 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.968 40 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ-สกุล    นายสมยั มีมา  
 
วนั เดือน ปี เกดิ   เกิดเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม พุทธศกัราช 2503  
 
ภูมิล ำเนำ  บ้านเลขท่ี 35 หมู่ท่ี 3 ต าบลดงคร่ังน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย              

จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
ประวตัิกำรศึกษำ  
 พ.ศ. 2523  ส าเร็จการศึกษาครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) (ศิลปศึกษา) วิทยาลยั

ครูบุรีรัมย ์
 
ประวตัิกำรท ำงำน  
 พ.ศ. 2523 - ปัจจุบนั  ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบา้นดงคร่ังใหญ่ ต าบลดงคร่ังใหญ่ อ าเภอ

เกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 35 หมู่ท่ี 3 ต าบลดงคร่ังใหญ่ อ าเภอเกษตรวิสัย 

จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
สถำนทีท่ ำงำน  โรงเรียนบา้นดงคร่ังใหญ่  ต าบลดงคร่ังใหญ่  อ าเภอเกษตรวิสัย 

จงัหวดัร้อยเอด็ 
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