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คําสําคัญ :  การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน 
  ขนิษฐา  จรูญชนม : การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน.  อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ   : รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกรู.  121 หนา. 
 
                การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1)การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
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สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1.ผูบริหารสถานศึกษา   2.ตัวแทนครู 3.ตัวแทน
ชุมชนทองถ่ิน จํานวน 162 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม(questionnaire)           
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ  คารอยละ(Percentage)  คาเฉล่ีย (Arithmetic mean)และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)    
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การประกันคุณภาพภายใน 8 ดาน  อยูในระดับ มาก 2) ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
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ความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นอยท่ีสุด ความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความแตกตางกันท้ัง 8 ดาน 
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                The purposes of this study were to determine: 1) the implementation 
of internal quality assurance of basic education commission , 2) the comparison of the 
opinions of school committee on the implementation of internal quality assurance of 
basic education commission. The population was 54 schools from Bangkok 
Educational Service Area Office 3. The respondents consisted of three different  
groups as : administrators, teachers, and community representatives totally 162 
persons. The questionnaire was the instrument for collecting data. The statistics used in 
analysing the data was percentage, arithmetic mean, and standard deviation. 
                     The research findings revealed that: 1) the implementation of internal 
quality assurance of basic education commission of schools in Bangkok Educational 
Service Area Office 3 in the overall implementation and the opinion of 8 aspects were 
rated at a high level.  2) the opinions of  3 groups were found differences ; the 
administrators were found highest and the teachers and the community representatives 
were found lower in accordingly, among 8 aspects of internal quality assurance of 
basic education commission.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 การใชการศึกษาเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาศักยภาพของคน ใหมุงสูคุณลักษณะท่ีสังคม
พึงประสงค จําเปนตองใชการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีกลไกการรักษาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพอยางตอเนื่อง แตโดยภาพรวมแลว คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยยังคงเปนท่ีวิพากษวิจารณ
วา มาตรฐานคุณภาพนักเรียนยังไมเปนท่ีพึงพอใจของสังคม ซ่ึงสภาพดังกลาวมีสาเหตุสําคัญหลาย
ประการดวยกัน แตสาเหตุหนึ่งมาจากการยังไมใหความสําคัญเร่ืองการประเมินคุณภาพของการจัด
การศึกษา ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางเพียงพอและตอเนื่อง อยางไรก็ตามมาตรการเปน
ทางออกของปญหาดังกลาว คือ การประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงโดยระบบไดกําหนดใหมีกลไกการ
ประเมิน ท้ังการประเมินเพื่อการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Internal Quality 
Audit and Intervention) และการประเมินเพื่อใหไดการรับรองคุณภาพการศึกษา (Quality 
Accreditation)   ( กระทรวงศึกษาธิการ 2542 : 1 ) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรม
สนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรมโดยจัดใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพ อีกท้ังกระแสโลกาภิวัตนท่ีทําใหสังคมมีการเปล่ียนแปลงในดานตางๆอยางรวดเร็ว
ตลอดเวลา ประชาชนจึงตองไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางสมดุล
ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สอดคลองและเปนไปตามแนวคิดในการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยไดกําหนดสาระสําคัญ 3 ประการ คือ ประการท่ี 1 การจัดการศึกษามุง
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม ประการท่ี 2 
การจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตและใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ประการท่ี 3 
กําหนดสิทธิและหนาท่ีการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรเอกชน สถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการ  (กรมสามัญศึกษา, หนวยศึกษานิเทศก 2543 : 1  ) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขโดยผานกระบวนการทางการศึกษานั้น อยูบน
หลักการที่เนนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ สติปญญาและสังคม  รวมถึงดานคุณธรรม จริยธรรมดวย 
ซ่ึงเม่ือคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยผานกระบวนการทางการศึกษา บทบาทของการศึกษาจึง
ไมเพียงเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเทานั้น หากแตยังเปนตัวกลางสําคัญในการพัฒนาโดยตรงอีกดวย 
เพราะนอกจากจะตองใชการศึกษาพัฒนาคน(ผูเรียน) ใหมีชีวิตท่ีดีงาม มีความสมบูรณพรอมในตัวเอง
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ละมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแลว     ยังตองพัฒนาใหผูเรียนเปนทรัพยากรมนุษย (Human Resource) เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย 
                การพัฒนาการศึกษาไทยในระยะท่ีผานมาตองถือวา ประสบผลสําเร็จเปนท่ีนาพอใจระดับ
หนึ่ง แตยังไมเปนการเพียงพอสําหรับปจจุบันและอนาคตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมากมาย การศึกษา
ไทยจึงตองเปนกระบวนการท่ีเตรียมและนําคนไทย สังคมไทยใหกาวสูอนาคตอยางม่ันคงและรูทัน
โลก ดวยเหตุนี้การพัฒนาการศึกษาสําหรับอนาคต จึงตองมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ท้ังใน
สวนท่ีเปนปจจัย กระบวนการและผลผลิต ซ่ึงสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของตองรวมมือกันจัด
การศึกษาใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพทัดเทียมกันท่ัวประเทศ    (กระทรวงศึกษาธิการ 2542 : บท
นํา) 

การกระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาเปนเร่ืองใหม การบริหารจะประสบ
ความสําเร็จไดนั้นจะตอง 

1. มีการกําหนดหนาท่ี ขอบขาย บทบาท และคูมือแนวทางการดําเนินงานและรวมกันพัฒนา
การศึกษา มีการปรึกษาหารือระหวางผูทรงคุณวุฒิและหนวยปฏิบัติ และใหมีโครงการนํารองเพ่ือปรับ
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับชุมชนและทองถ่ิน เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติรวมกัน
กอนท่ีจะนําไปขยายผลทั่วประเทศ 

2. พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจ ปรับบทบาทและกระบวนการทํางานแบบกระจาย
อํานาจของทุกฝายใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ รวมท้ังสรางระบบ
แรงจูงใจท่ีเปนธรรม 

3. กระจายอํานาจใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยใชการสรางรากฐานทาง
ประชาธิปไตย รวมกันตัดสินใจ รวมใชสิทธิใชเสียงเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองและรวมคิด 
รวมทํา 
               4. สรางระบบฐานขอมูลในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชนในการวางแผนและการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 
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คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

               จากการกระจายอํานาจการบริหารและการปรับรูปแบบการบริหารจัดการ โครงสราง อํานาจ
หนาท่ี ดังกลาว  เขียนเปนแผนภูมิเช่ือมโยงสูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีการบริหารในรูปแบบ
คณะกรรมการ ดังแผนภูมิท่ี 1 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ก.ค.ศ. 
 
               กศน. 
 
               สช. 
 
              ฯลฯ  
 
แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางการบริหารการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, กรม.คูมือปฏิบัติงาน คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน: กระทรวงศึกษาธิการ 2547 :3  
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ
สภาการศึกษา 

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
สภาการศึกษา 

(สกศ.) 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

(สอศ.) 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

(สป.) 

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

(สพท.)

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาของรัฐท่ีจัด
การศึกษาระดับปริญญาท่ีเปน

นิติบุคคล คณะกรรมการ
สถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

คณะกรรมการ 
เขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 4

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
ในยุคโลกาภิวัตนความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีส่ือสารสงผลถึงแนวคิด            

ในการบริหารจัดการแบบใหมท่ีเนนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดําเนินงานขององคกร               
ใหเปนท่ียอมรับในประสิทธิภาพและความโปรงใสเพื่อใหสอดคลองและทันตอความเปล่ียนแปลง    
ท่ีเกิดข้ึน   ยิ่งไปกวานั้น ยุคนี้เปนยุคท่ีมีการแขงขันสูงท้ังในระดับประเทศและนานาประเทศ ดังนั้น
คุณภาพจึงเปนส่ิงสําคัญและ เปนเปาหมายท่ีสําคัญในทุกองคกร ซ่ึง จูรัน( Juran ) (อางถึงในพิไลเรขา 
วงศแสงอนันต  2539) ไดเรียกศตวรรษท่ี 21 นี้วา ศตวรรษแหงคุณภาพ ส่ิงท่ีควบคูกับคุณภาพคือ     
การประเมินผลการดําเนินงาน เพราะเปนตัวบงช้ีสภาพปจจุบันขององคกรวาตองมีการปรับปรุงพัฒนา
ในดานใดในทุกองคกร ท้ังธุรกิจการคา และสถาบันการศึกษา  
               ในกระแสโลกาภิวัตน สังคมจะมีการเปล่ียนแปลงในดานตางๆอยางรวดเร็วและมีการดิ้นรน
แขงขันสูงมากตลอดเวลา ประชาชนตองไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ 
และศักยภาพในดานตางๆอยางพอเพียง จึงสามารถปรับตัวอยูในสังคมนั้นไดอยางสมดุล แผนการ
ศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 5  พ.ศ.2535 และแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะท่ี 8 
(พ.ศ.2540-2544) ของกระทรวงศึกษาธิการจึงไดใหความสําคัญตอคุณภาพการศึกษาโดยกําหนด
นโยบายปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาอยางกวางขวางเพ่ือการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพอยาง
จริงจัง โดยเฉพาะพบวาการประเมินคุณภาพการศึกษาของกรมวิชาการในระยะ 5 ป (พ.ศ.2535-2540) 
พบวา คุณภาพการศึกษาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประเทศมีผลเฉล่ียคอนขางต่ํา
เกือบทุกดานในทุกระดับ นอกจากนั้นยังพบวา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงและ
คุณภาพการศึกษาในแตละพ้ืนท่ีของประเทศมีความแตกตางคอนขางสูง ซ่ึงสอดคลองกับผลสรุปการ
รับฟงความคิดเห็นและความรูสึกของประชาชนท่ัวไปของโครงการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน
(พ.ศ.2538) ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงจําเปนตองเรงปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
และเปนท่ียอมรับในสังคมโดยเร็ว 
                   ความทาทายใหมๆภายใตสังคมยุคโลกาภิวัตน และฐานความรู สงผลใหเกิดกระแสการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ัวทุกภูมิภาคของโลก คุณภาพของผูเรียนเปนประเด็นสําคัญของการอภิปรายในทุก
เวทีการศึกษาและตางเห็นพองในการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเรียนการสอน การ
พัฒนาการศึกษาจะตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกมิติอยางองครวม การจัดการ
ศึกษาตองคํานึงถึงการพัฒนาพหุปญญาในส่ิงแวดลอมท่ีสะทอนวาผูเรียนท่ีไดรับการพัฒนาในวันนี้จะ
สามารถเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต เปนนักวัฒนธรรม นักสังคม นักเศรษฐศาสตร และนักเทคโนโลยี อัน
จะทําใหเขาเหลานั้นเปนผลผลิตของการจัดการศึกษาที่สามารถสรางสรรค สามารถปรับตัวรูเทาทัน 
และตอบสนองตอส่ิงทาทายในอนาคตไดอยางถูกตองและเหมาะสม  กระบวนทัศนใหมใน
สถานศึกษาจึงเปนแหลงเรียนรูท่ีมีภาระรับผิดชอบผลักดันการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพบนฐาน
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ความหลากหลาย และความแตกตางของปจเจกบุคคล ตลอดจนสรางกลไกลขับเคลื่อนการพัฒนาไป
ขางหนาอยางตอเนื่องดวยระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือสรางความเช่ือม่ันแกสังคมตอคุณภาพ
ของผูเรียน 
               ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกลาวต้ังแตป พ.ศ.2539 เปนตนมา แนวคิดเร่ืองการ
ประกันคุณภาพเร่ิมเขามามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพตามภาระรับผิดชอบของแตละหนวยงานโดยเปดโอกาสใหทองถ่ิน เอกชน และ
หนวยงานตางๆเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเต็มท่ีสามารถสนองเจตนารมณในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของรัฐธรรมนูญ  แผนการศึกษาชาติ  และแผนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กําหนดใหรัฐจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
12 ป ใหท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 43) และใหจัดการศึกษา อบรมใหเกิดความรู
คูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 81) เปนท่ีมาของการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2542 และไดมีการแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)     
พ.ศ. 2545 ซ่ึงถือวาเปน ยุทธศาสตรสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

 จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดสิทธิเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยเกี่ยวกับการศึกษา ใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบ
สองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ซ่ึง
ไดรับการตอบสนองอยางเปนรูปธรรม คือ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
                 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดอยางชัดเจนถึงความมุงหมายและหลักการของ
การจัดการศึกษาในหมวด 1 ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 9 เร่ืองการจัดระบบโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลัก 6 ประการ สรุปไดดังนี้ 1) มีเอกภาพดานนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ 2) มีการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและสถานศึกษา 3) มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 4) มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 5) การระดมทรัพยากรมาใชในการจัด
การศึกษาและ 6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
                   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดอยางชัดเจนถึงการจัดการศึกษาในรูป
คณะกรรมการ ในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 32  การจัดระเบียบบริหารราชการ
ในกระทรวงใหมีองคกรหลักท่ีเปนคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจํานวนส่ีองคกร 
ไดแก สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษา      
ข้ันพื้นฐาน มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ข้ันพื้นฐานท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ      
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดอยางชัดเจนถึงการจัดการศึกษาท่ีตองมุงเนน
คุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามีดังนี้ 
มาตรา 47   ระบุใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก   
มาตรา 48 ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง นอกจากนี้   มาตรา 49 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตอง
ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 คร้ัง ในทุก 5 ป และตองเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และสาธารณชน การประเมินคุณภายนอกรอบแรก
สําหรับสถานศึกษาทุกแหงจะตองดําเนินการภายใน 6 ป นับต้ังแตวันท่ีพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช 
คือ ภายในเดือนสิงหาคม 2548  
               สาระโดยสรุปในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหหนวยงาน
ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยจัดทํารายงานเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการประเมินอยางนอย 1 คร้ัง ในทุกระยะ 5 ป  
               ฉะนั้นสถานศึกษาตองพัฒนาการจัดการศึกษาของตนเองและแสดงภาระรับผิดชอบ          
ใหประจักษแกสังคมวา สถานศึกษามีประสิทธิผลใน 2 ประเด็นหลัก   ตอไปนี้ 
 1. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานอยางแทจริง 
 2. สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาใหผูเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานอยางแทจริง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จัดระบบ
โครงสรางของกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายใน
การปฏิบัติ  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ไว  เพื่อใหสถานศึกษาสราง ความม่ันใจใหผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
สามารถพัฒนาความรู  ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด
ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ ท้ังนี้ ใหถือวาระบบการประกันคุณภาพภายใน
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สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาอยางตอเนื่องและดําเนินการโดยยึดหลักการมีสวน
รวมของชุมชนและ  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ( อารีรัตน วัฒนสิน 2543 : 8) โดยคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานซ่ึงจะเปนผูท่ีมีบทบาททางการศึกษามากข้ึน 
                การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดมีการดําเนินการพัฒนาสู
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจเรงดวนของทุกกรม โดยมีการเสริมสรางความรูความ
เขาใจและมีการนิเทศใหคําแนะนําในเร่ืองประกันคุณภาพ  เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ   
ในการพัฒนา คุณภาพการ ศึกษาไดอย า ง มีประ สิท ธิภาพและ ดํ า เนินการอย า งต อ เนื่ อ ง 
กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบใหกรมวิชาการรับผิดชอบแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา    ซ่ึง
เปนแผนหลักของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงมีภาระงานสําคัญคือ การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อรับรองการประกันคุณภาพ
ภายนอก   (กระทรวงศึกษาธิการ (ลําดับท่ี 1) 2545:2)   

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เปนระบบในการควบคุม ตรวจสอบและตัดสิน
คุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด ในระบบการประกันคุณภาพจะมีการกําหนดเกณฑหรือเงื่อนไขแหง
คุณภาพ มีการควบคุมใหเกิดการปฏิบัติตามเกณฑ มีการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติ และมีการ
ตัดสินวางานหรือกิจกรรมบรรลุตามเกณฑหรือไม ในระบบประกันคุณภาพใด ๆ จะมีฝายรับประกัน
หรือผูใหการประกันกับฝายผูเอาประกันหรือผูใชบริการ อาทิเชน บริษัทขายเคร่ืองใชไฟฟาจะเปน  
ผูรับประกันหรือใหการประกันคุณภาพสินคาในระยะเวลาที่กําหนดวา “มีคุณภาพดีใชไดอยาง
แนนอน ถาเกิดความเสียหายใดๆตามเง่ือนไขคุณภาพ บริษัทจะรับผิดชอบซอมให” ในขณะท่ีลูกคา
หรือผูซ้ือสินคาเปนผูเอาประกัน การประกันคุณภาพในลักษณะน้ีเปนการประกันคุณภาพสินคาของ
ตนเอง หรือในกรณีของมาตรฐาน ISO  เปนระบบประกันคุณภาพภายนอกท่ีองคกรภายนอกทําการ
ตรวจสอบและตัดสินคุณภาพบริการของหนวยงานหรือองคกรใดๆแลวรับรองวาไดมาตรฐานหรือมี
คุณภาพในระดับท่ีผานเกณฑ (สมคิด พรมจุยและสุพักตร พิบูลย 2544 :1-2 ) 
 วัตถุประสงคท่ีสําคัญในการบริหารโรงเรียนทุกงานท้ังงานวิชาการ งานบุคลากร งาน
งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ก็เพื่อมุงสงผลท้ังทางตรงและทางออมตอคุณภาพนักเรียน อยางไร
ก็ตามแมวาผูบริหารโรงเรียนสวนใหญจะทราบและเขาใจในประเด็นนี้ดี แตในทางปฏิบัติพบวา
ผูบริหารโรงเรียนมักจะประสบปญหา และขอจํากัดจํานวนมากจนทําใหคุณภาพนักเรียนท่ีปรากฏยัง
อยูในระดับท่ียังไมนาพอใจ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาในระดับกอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ไดพยายามยกระดับมาตรฐานการศึกษาให
สูงข้ึนมาโดยตลอด และมีความเช่ือประการหนึ่งวา การบริหารโรงเรียน มีแนวทางการจัดการท่ีดีหรือ 
มีมาตรฐานแลว ยอมจะชวยใหการเรียนการสอน   การดําเนินการอ่ืนๆ ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
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และคุณภาพ นักเรียนจะไดรับการพัฒนาสูมาตรฐาน ตามลําดับ (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ 2541: บทนํา) 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
เปนระบบท่ีมีการดําเนินการตรวจสอบและประมวลผลจากหนวยงานภายนอก ผูบริหารสถานศึกษาจงึ
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาใหมีความพรอม
ในการรับการตรวจสอบการประเมินจากภายนอกพรอมท้ังเปนผูนําการปรับปรุงแกไขใหมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง  
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนกลไกขับเคล่ือนใหสถานศึกษาพัฒนา
ไปขางหนาอยางตอเนื่อง บนหลักการมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนา ภาระความรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่อง อันนําไปสูการ
เสริมสรางศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหสังคมม่ันใจวาผูเรียนทุกคนมีความรู
ความสามารถ  บุคลิกลักษณะและคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545: บทนํา) 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)  เรียกโดยยอ      
วา  สมศ. เปนหนวยงานที่จัดต้ังข้ึน ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) พ.ศ.2543   
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุง
หมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา       
ข้ันพื้นฐานประกอบดวยกิจกรรมที่จําเปน นับตั้งแตการจัดระบบสารสนเทศ การจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษา การจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดทํารายงานคุณภาพประจําป การรักษา
และปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน สถานศึกษาจึงเปนผูรูดีท่ีสุดในการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการและเปาหมายของตน (กระทรวงศึกษาธิการ เลม 2) 

ปญหาของการวิจัย 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2545  

มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและ การจัดการศึกษา  ท้ังดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และมาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีของแตละสถานศึกษา 
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เพื่อทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการ
พนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา ท้ังนี้ ตามกฎกระทรวงท่ีประกาศใชเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 
2546 กําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ํากวา
ปริญญาตรีของแตละสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน 
ผูแทนองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุและหรือองคกร
ศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และเลขานุการ( คูมือ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 2546:10 ) ทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ในสวน
ของมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองมีการทํา
อยางตอเนื่อง โดยใหมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และเปดเผยตอสาธารณชน  ตามมาตรา 48 ของพ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยใหมีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และในมาตรา49 
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 คร้ัง ในทุก 5 ป และ
ตองเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตองรวมกันพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ี
ตนเองเปนคณะกรรมการใหมีคุณภาพ โดยมีการประเมินภายในสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอทุกป  เพื่อ
เสริมสรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง และสรางคาความ
เช่ือม่ันใหแกสาธารณชนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับบริการดานการศึกษาที่มี
คุณภาพจากสถานศึกษา ในการพัฒนาความรู ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด ซ่ึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะมี
ประสิทธิผลหรือไมข้ึนอยูกับการพัฒนาความรู ความเขาใจและความสามารถนําเอาไปปฏิบัติไดอยาง
ดีมีประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาสถานศึกษา โดยเฉพาะคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ  จะตองมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติ ทุมเทเอาใจใสตอการบริหารงาน การประเมินผลภายใน การกํากับติดตาม จึงจะ
ทําใหประสบความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล   

การกระจายอํานาจการบริหารไปยังสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัว
ในการบริหารตนเองมากข้ึน  ท้ังนี้สถานศึกษาตองรูจักปรับเปล่ียนและทําหนาท่ีตามบทบาทใหมได มี
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หนวยตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน จะสงเสริมใหประชาชนมีความ
เช่ือม่ันในสถานศึกษา และมีความเต็มใจท่ีจะสนับสนุนในเร่ืองการเงิน และการเขารวมกิจกรรมของ
สถานศึกษา จะชวยสงใหการกระจายอํานาจใหผลในเชิงบวกตอคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
การสอน 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สืบเนื่องจากกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานยังขาดความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองในการกําหนดแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและศักยภาพของสถานศึกษา ตลอด
จนถึง การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  และการเปดโอกาส
ใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน เปาหมาย การวางแผนการดําเนินงาน 
ตรวจสอบติดตามและประเมินผล จึงจะสามารถทําใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ไดรับความพึงพอใจ และเกิดความเช่ือม่ันในสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ในเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาไดกาวหนาไปคอนขางมากในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดต้ังสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แตจากการสํารวจก็ยังมีครูและผูบริหาร
จํานวนไมนอยท่ีตอบวาการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษา เปนเร่ืองท่ีนาหนักใจ 
สับสน กังวล และมีขอท่ียังไมเขาใจอีกมาก โดย ดร.สุวิมล วองวาณิช (รุง แกวแดง 2544 : 3) 
 ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรมีความตระหนักในเร่ืองการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อใหมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ในมาตรา 39 
รองรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน มีหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และหมวด 6 การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง ในการปฏิบัติระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงมีสวนสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะลักษณะท่ีมีการประเมินความคิดเห็นการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การกระทํา
หรือพฤติกรรมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประกันคุณภาพท่ีกระทําโดยมี
จุดมุงหมายในการพัฒนาสถานศึกษาซ่ึงสอดคลองกับการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  
เพื่อใหการศึกษามีคุณภาพและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับความพึงพอใจ 
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัย การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหระบบการศึกษาในสถานศึกษามีความตอเนื่อง และทํา
ใหระบบการบริหารการศึกษาสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของ 
ชุมชนและทองถ่ิน ในการกํากับ สงเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา รวมท้ังใหแนว
เสนอแนะเพื่อเปนแนวทางที่จะแกไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อทราบการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
                2.เพื่อทราบการเปรียบเทียบความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฝายตางๆท่ี
มีตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ขอคําถามของการวิจัย 

1.การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูใน
ระดับใด  

2.ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฝายตางๆตอการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแตกตางกันหรือไม 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูใน
ระดับปานกลาง 
 2.ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฝายตางๆตอการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความแตกตางกัน 
ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 
 หนวยงานที่สําคัญในดานการศึกษา ก็คือสถานศึกษา เพราะเปนหนวยงานที่ปฏิบัติตอ
กลุมเปาหมายหรือผลผลิตโดยตรง นั่นคือผูเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดทํา
แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีความสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี
เนื้อหาสาระของทองถ่ินนั้นๆ อันหมายถึงการดําเนินงานท่ีมีสวนรวมท้ังของสถานศึกษาและชุมชน
ทองถ่ินเพื่อใหเกิดการรวมมือรวมใจกันในการพัฒนาสถานศึกษาท้ังของผูบริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครู ชุมชนและผูปกครองซ่ึงจําเปนตองอาศัยชุมชนทองถ่ิน
ท่ีเปนรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนปจจัยนําเขา ท่ีมีผลกับการเปล่ียนแปลง
กับผลผลิต ซ่ึงปจจัยนําเขาไดแก นโยบายของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา งบประมาณท่ีใช และทรัพยากร
บุคคล เชนครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง และนักเรียน ซ่ึงคุณภาพการศึกษาจะ
เกิดข้ึนไดตองมีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดกับผลผลิต (Output) หมายถึง 
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน มีความเขาใจในกระบวนการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผลิตผูเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค มี
ความรู ความสามารถ และเปนผูมีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
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อยางมีความสุข ดังนั้น ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตท่ีไดจะมีปจจัยนําเขาเปนตัวควบคุมท่ี
สําคัญ และจะตองมีการตรวจสอบโดยการใชขอมูลยอนกลับ 
                 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบเพื่อ
สรางความม่ันใจวาผูเรียนจะไดรับบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา ในการพัฒนา
ความรูความสามารถและมาตรฐานการศึกษาตามท่ีกําหนดไว แตระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไมข้ึนอยูกับการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวาเขาใจในบทบาทหนาท่ี กรอบภารกิจ และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังจะตองทุมเทเอาใจใส
ตอการบริหารงาน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหารองคกร เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีวางไว จึงตองอาศัยกระบวนการตาง ๆดังปรากฏใน แผนภูมิท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2 ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจยั 
ท่ีมา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2 ed. (New York : 
John wiley & Son,1978),20. 
         : กระทรวงศึกษาธิการ ระบบการประกันคุณภาพ (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพองคการรับสง
สินคาและพัสดุภณัฑ 2545),6. 

สภาพแวดลอม (Context) 

ปจจัยนําเขา( Input) 

- กรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- งบประมาณ 
- ทรัพยากร 
- นโยบาย 

 ผลผลิต(Output) 

1.ผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรมตามเกณฑมาตรฐาน 
 2.ผูเรียนเปนผูมีความรูความสามารถ
และมีความเขาใจในกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.ผูเรียนเปนผูมีสุนทรียภาพดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

กระบวนการ (Process) 

กระบวนการบริหาร 
ปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

กระบวนการนิเทศ 

ขอมูลยอนกลับ 

กระบวนการเรียน 
การสอน 
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                จากสาเหตุ ปญหาและรายละเอียดขอบขายทฤษฎีเชิงวิจัยดังกลาว เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้
เปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวเปนกรอบในการศึกษา การ
ประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงฮอยเทช (Hoitash  2002:abstract) 
ไดศึกษาการพัฒนาและแผนการประกันคุณภาพเครื่องมือสําหรับการพัฒนาองคกรในการจัดการ โดย
อาศัยการยึดสิทธิกลุมบุคคล   แพ็ตทริเซีย (Patricia 1996 : 4-6 ) ไดศึกษาการประเมินการกาวหนา
ไปสูการประกันคุณภาพการศึกษา และการควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมัน สวีเดน ฝร่ังเศส 
นิวซีแลนด และออสเตรเลีย พบวามีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในระบบที่มีการประกันคุณภาพ
การศึกษานั้น กลไกทางสังคมชวยทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง   สาคร   คุณช่ืน (2543 : 84) ไดวิจัยการมี
สวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาการเรียนการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
และขาราชการครูในโรงเรียนมีความรูความเขาใจ ความสามารถ ในการเสนอความคิดริเร่ิม ในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี ของคณะกรรมการโรงเรียนเปนอยางดี ปญหาการนําภูมิปญญาทองถ่ิน
มารวมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  พรธิตา   บุญชู(2546 :77-84) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษา
ความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดนครนายกพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอการมีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในดานงานวิชาการ 
ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป   
ขอบเขตของการวิจัย 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของนักวิจัย นักวิชาการและนักการศึกษาหลายๆทาน พบวา
การประกันคุณภาพภายในเปนส่ิงสําคัญสําหรับการบริหารสถานศึกษา จะตองอาศัยกระบวนการ 
ความรวมมือรวมใจของทุกฝาย โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคล่ือนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
การพัฒนาสถานศึกษา  การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินเปนพลังสําคัญของสถานศึกษา สําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว เพื่อใหเกิดผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพ 
                     การศึกษาคร้ังนี้มีเปาหมายเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางการปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 3    ตามกรอบของการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ตามแผนภูมิท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 3  ขอบเขตการวิจัย 
ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ ,  ระบบการประกันคุณภาพ (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพองคการรับสง
สินคาและพัสดุภัณฑ 2545),6 
 
ขอจํากัดของการวิจัย 
               การวิจัยคร้ังนี้ใชโรงเรียนท่ีสังกัดกรุงเทพมหานคร  แตไมไดสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ในการทดลองเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเชนเดียวกัน 
 

การปฏิบตัิงานประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพในการบริหารจัดการ โดยมุงประเด็นในดานการเรียนการสอน เพื่อใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดและสามารถเผยแพรตอสาธารณชนไดเพื่อใหการศึกษาไดรับการพัฒนาใหดียิ่งข้ึนตาม
วิธีการประกันคุณภาพภายในและสถานศึกษามีการดําเนินงานอยางเปนระบบ ซ่ึงแบงออกเปน 8 ดาน
คือ 1.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2.การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3.การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 4.การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5.การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา 6.การประเมินคุณภาพการศึกษา7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  8.การ
ผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
                กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึง  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ซ่ึงเปนตัวแทน
ของประชาชนผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในชุมชนซ่ึงได
จากผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรทองถ่ิน ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ
และผูบริหารสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการ โดยเปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หมายถึง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และประสานความรวมมือกับทุก
ภาคสวนของสังคมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สรางความ
เขมแข็งใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ยกระดับขีดความสามารถของผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณธรรมนําความรูสูมาตรฐานสากล 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
จากการนําเสนอความเปนมา ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคท่ีเกี่ยวของ และตัวแปรท่ี

ใชในการศึกษาในบทท่ี 1  ซ่ึงในบทนี้จะกลาวถึงการศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎี และแนวคิดของ        
นักการศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร   
เขต 3 และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ในมาตรา 47 และมาตรา 47 ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2544 โดยออกเปนกฎกระทรวง คือให
สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือสรางความม่ันใจแกผูท่ี
เกี่ยวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาในชุมชนทองถ่ินของตนตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดอยางเต็มตามศักยภาพ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา เปน
กระบวนการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง ประกอบดวย การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษา  การ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงาน       
ท้ัง   8  ดาน ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยไดรับการ
สนับสนุน และกํากับดูแลจากหนวยงานตนสังกัด 

หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา คือคุณภาพการศึกษาในบริบทของการ
ประกันคุณภาพ จะเนนสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคท้ังภายในและภายนอก การประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนยุทธศาสตรเชิงรุกท่ีเนนการวางแผนและเตรียมการปองกันลวงหนากอนท่ีจะเกิดปญหา
ข้ึน และเปนการสรางความม่ันใจ ท่ีตั้งอยูบนรากฐานของหลักวิชาและขอเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบ
ได (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 :17 ) 
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ความหมายของการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเองหรือ
โดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 : มาตรา 4) 
 คุณภาพภายใน หมายถึง  ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของผูเรียนท่ีสรางความพึง
พอใจใหกับผูรับชวงตอในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต หรือทุกระดับช้ันเรียน(สํานักงานทดสอบ
ทางการศึกษา, กรมวิชาการ 2545 : 14) 
 การประเมินภายใน (Internal Evaluation) เปนกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานที่ดําเนินการโดยบุคลากรในสถานศึกษา หรือผูท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพ่ือใหไดขอมูลท่ี
ชวยในการปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด  (การประกันคุณภาพการศึกษา 
กรมสามัญศึกษา 2542 : 1)  
 การประกันคุณภาพภายในหมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบภายในโดย
บุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับ ดูแล สถานศึกษานั้น     
(การนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  2543 : 4) 
 สรุป การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพในการบริหาร
จัดการ โดยมุงประเด็นในดานการเรียนการสอน เพื่อใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดและสามารถ
เผยแพรตอสาธารณชนได 
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) 
 การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมตางๆซ่ึงไดรับการวางแผนและจัดระบบแลวใน
กระบวนการบริหารคุณภาพ ท่ีชวยสรางความมั่นใจวาจะไดคุณภาพตามท่ีกําหนดไว ( Harrington and 
Mather 1991 : 22) 
 การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมท่ีกอใหเกิดความม่ันใจวา กิจกรรมในกระบวนผลิต
ท้ังหมด ดําเนินไปอยางมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน และมีประสิทธิภาพ (Joran and Gryna  1993 : 
565) 
 การประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการผลิตท่ียังคงเนนใชสถิติ และการควบคุมการผลิต
เชนเดียวกับยุคการควบคุมคุณภาพ แตไดมีการนําเร่ืองการออกแบบวิศวกรรมการวางแผนและการ
บริการ มาเปนองคประกอบของคุณภาพดวย การประกันคุณภาพครอบคลุมใน 4 เร่ือง คือ 

1. การกําหนดตัวเลขคาใชจายเกี่ยวกับคุณภาพ 
2. การควบคุมคุณภาพท้ังองครวม 
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3. ความเช่ือถือไดถึงการผลิต 
4. ความผิดพลาดเทากับศูนย (Bounds  1994 : 55) 
การประกันคุณภาพ หมายถึง กลไก (Mechanisms) และกระบวนการ (Processes) ตางๆ ท่ี

นําไปสูการรักษาและการปรับปรุงคุณภาพของผลลัพธ เพ่ือชวยใหผูท่ีเกี่ยวของ (Stakeholders) ม่ันใจ
ในวิธีควบคุมคุณภาพและม่ันใจในมาตรฐานของผลผลิต อีกท้ังเปนการรับประกันหรือรับรองวาจะได
มาตรฐานตามท่ีระบุ (Harman  1996 : 6) 
 การประกันคุณภาพ หมายถึง ระบบซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน หาก
เกิดปญหาข้ึนแลว ตองตรวจสอบหาปญหาน้ันใหพบ แลวอธิบายสาเหตุและปองกันไมใหปญหานั้น
เกิดข้ึนอีก (Robert  1997 : 38) 
 การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมทุกอยางท่ีชวยใหผูบริโภคไดรับสินคา และบริการ
อยางมีคุณภาพตามระดับท่ีกําหนด ในบางคร้ังอาจผนวกเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ (Inspection) ไว
ในการประกันคุณภาพดวย กลาวอีกนัยหนึ่งการประกันคุณภาพเปนกิจกรรมการบริหารจัดการ และ
กิจกรรมเพื่อควบคุมเพื่อใหไดคุณภาพท่ีคงเสนคงวาเนนการแกปญหาระยะยาว ซ่ึงในระบบคุณภาพ 
ISO 9000 เองก็กําหนดใหมีการประกันคุณภาพไวเชนกัน คือในขอท่ีวาดวยการปองกัน (Prevention) 
และการตรวจสอบ (Correction) (Jackson and Aston  1995 : 22) 
 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) หมายถึงการสรางใหเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพที่ไดกําหนดข้ึน (Ensure Quality Performance)เปนการประกันคุณภาพเพื่อใหลูกคาม่ันใจ ใน
การรับบริการและผูใหบริการม่ันใจในการใหบริการ โดยตองคํานึงถึงลักษณะคุณภาพท้ัง 4 รูปแบบ 
(physical, functional, lifetime & service ) รวมท้ังปจจัยนําเขาใน ระหวางกระบวนการทํางานและ
ผลงานท่ีได(input process & output) สามารถแบงการประกันคุณภาพออกเปน 3 แบบ ไดแก 
 1. ประกันคุณภาพเฉพาะผลิตภัณฑ (Product Quality Assurance) หมายถึงการประกัน
คุณภาพท่ีเนนเฉพาะผลงานท่ีออกมาเปนผลลัพธสุดทาย สําหรับดานการเรียนการสอนนั้น ผลลัพธคือ
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 2. ประกันคุณภาพกระบวนการ (Process Quality Assurance) หมายถึงประกันคุณภาพของ
กระบวนการเปนสําคัญ โดยพิจารณาปจจัย 4 อยาง ไดแก บุคลากร (man) เคร่ืองมือ (machine) วัสดุ
อุปกรณ (material) และวิธีการ (method) โดยทั้ง 4 ปจจัยตองสอดคลองกันและสรางใหเกิดผล
สัมฤทธิผลไดจริง สําหรับปจจัย 4 อยางดานการเรียนการสอน ไดแก อาจารย นิสิต บุคลากร ส่ือการ
สอน หนังสือ ตํารา และวิธีการสอน 
 3. ระบบการประกันคุณภาพ (Quality System Assurance : QSA) เนนคุณภาพของระบบซ่ึง
ตองพิจารณากระบวนการพรอมกัน เชน ในองคกรหนึ่งๆอาจประกอบไปดวย กระบวนการเรียนการ
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สอน กระบวนการจัดซ้ือ กระบวนการบริหาร ดังนั้นองคกรตองประกันคุณภาพทั้งระบบ ท้ัง Input 
Process และ Output (ดํารง   ทวีแสงสกุลไทย [ออนไลน]) 

จากความหมายของการประกันคุณภาพ อาจสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
ระบบการบริหารจัดการและ กระบวนการดําเนินงานภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดย
หนวยงานราชการ เพื่อให ผูเรียนมีมาตรฐานการศึกษาท่ีดี ผูบริหารสามารถจัดการบริหารที่ไดคุณภาพ  
และบุคลากรท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน ไดอยางมีคุณภาพ 
การประกันคณุภาพทางการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา  (Quality Assurance) เปนศัพททางวิชาการที่วงการศึกษายืมจากวงการ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมนําเขามาใชเพื่อการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพขององคกรทางการศึกษา
เดล (Dale 1994) ไดอธิบายวิวัฒนาการของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพในทางอุตสาหกรรม 
โดยแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ แบบท่ีเนนการตรวจจับ (Detection) อันไดแกการตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Inspection)    และการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ท้ังสองกิจกรรมนี้เนน
พัฒนาความแมนยําของเคร่ืองมือและประสิทธิภาพของเทคนิคท่ีใชในการตรวจจับความผิดท่ีเกิดข้ึน 
จุดออนของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพแบบนี้คือเปนการลงมือกระทําหลังจากขอผิดพลาด
หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว     (Retrospective  หรือ  Reactive)     การบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพ
แบบท่ีสองเปนส่ิงท่ีเพิ่งจะเกิดข้ึนในสองทศวรรษหลังนี้มีลักษณะท่ีเนนการปองกันกอนท่ีจะเกิด
ความผิดจะเกิดข้ึน (Preventive หรือ Proactive) แบงยอยออกได 2 ประเภท คือ การประกันคุณภาพ
และการจัดการเชิงคุณภาพทั่วท้ังระบบ (Total Quality Management หรือ TQM) เดล (Dale 1994) ได
ใหความหมายของการประกันคุณภาพวาหมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบัติการทั้งมวลท่ีเปนระบบท่ีมีการ
วางแผนลวงหนาอันเปนส่ิงจําเปนท่ีสรางความม่ันใจระดับหนึ่งไดวาสินคาหรือบริการหนึ่งๆจะมี
คุณภาพตามขอกําหนดท่ีไดวางไว 

“TQM   เปนปรัชญาการบริหารการจัดการท่ีครอบคลุมกิจกรรมท้ังปวงท่ีตอบสนองความ
คาดหวังและความตองการตางๆ ของลูกคาและชุมชนเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและ
คุมคามากท่ีสุดโดยพัฒนาและประโยชนสูงสุดจากศักยภาพของพนักงานทุกๆคนในอันท่ีจะมุงม่ัน
ไปสูการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง” 

จะเห็นไดวาการประกันคุณภาพจะเปนระดับหนึ่งของวิวัฒนาการของการบริหารและการ
จัดการเชิงคุณภาพที่ยังไมบรรลุถึงข้ันของ TQM แตก็เปล่ียนแปลงไดอยางเดนชัดจากการบริหารและ
การจัดการเชิงคุณภาพแบบเกาท่ีเนนการตรวจจับ โดยหันมาเนนการวางแผนปองกันอยางเปนระบบ
เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดข้ึนได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาเปนการสรางความมั่นใจกับผูเกี่ยวของ
วาผลผลิตท่ีออกมาจะมีคุณภาพตามท่ีคาดหวัง ขอสังเกตท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การประกัน
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คุณภาพเปนวิวัฒนาการท่ีตอเนื่องมาจากการตรวจสอบและการควบคุมเชิงคุณภาพ การประกัน
คุณภาพยังคงมีการเนนความสําคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวัดและเทคนิค
วิธีการวัด ส่ิงท่ีเพิ่มข้ึนมาก็คือ การสรางความม่ันใจโดยการมีมาตรการปองกันไมใหเกิดความผิดพลาด
เกิดข้ึนโดยเร่ิมต้ังแตข้ันออกแบบและข้ันดําเนินงานจนถึงข้ันท่ีไดผลผลิตออกมา นอกจากนี้ก็ยังมีการ
นําผลการประเมินในทุกข้ันตอนมาใชเพื่อการวางแผน ออกแบบ และการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

ความสัมพันธตอเน่ืองระหวางการประเมินคุณภาพและการประกันคุณภาพ มองเหน็ไดอยาง
ชัดเจนในบริบทของการศึกษา (Murgatroyd & Morgan 1994) ไดจําแนกลักษณะเดนของการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาไว 5 ประการ คือ 

1. มาตรฐานการศึกษากําหนดโดยผูเช่ียวชาญภายนอก 
2. มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวังท่ีโรงเรียนตองบรรลุถึง 
3. มาตรฐานตองสามารถประเมินไดโดยใชหลักเกณฑท่ีเปนปรนัย 
4. มาตรฐานตองใชอยางเสมอภาค โดยไมมีการยกเวนโดยปราศจากเหตุผลสมควร 
5. การประกันคุณภาพทางการศึกษาจะประกอบไปดวยการตรวจสอบและทบทวน (Audit  

and Revive) การทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศกึษา 
การนําระบบการประกันคุณภาพ(Quality Assurance) มาใชในการประกันคุณภาพโรงเรียน 
 เฮอรแมน (Herman) ไดเสนอวิธีการประกันคุณภาพแนวใหม ท่ีเหมาะสมกับสภาพการณใน
สมัยปจจุบันไวดังนี ้
 1. ระเบียบวิธีใช(Methodologies) ม ี5 แบบ ไดแก 
     1.1 การศึกษา หรือการประเมินตนเองภายในสถานบัน 
     1.2 การตรวจสอบกันเองภายในกลุมสถาบัน และเชิญบุคคลภายนอกมารวมดวย 
     1.3 การวิเคราะหเอกสารทางสถิติตางๆและ/หรือ การวิเคราะหจากตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงาน 
     1.4 การสํารวจความคิดเหน็ของนักเรียน หรือนักศึกษา ผูจบการศึกษา นายจาง และองคกร
วิชาชีพตางๆ 
     1.5 การจัดสอบวัดความรู ทักษะ และความสามารถของผูเรียน 
 2. จุดเนน (Focus) มีจุดเนน 2 ระดับ คือ ระดับชาติ หรือ ระดับภาคโดยภาพรวม กบัระดับ
สถาบัน 
     2.1 ระดับชาติ หรือ ระดับภาค (System Level) การศึกษาของแตละภาคหรือท้ังประเทศ 
            2.1.1 การตรวจสอบสาขาวิชาในระดับชาติ (National Review of Disciplines) 
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            2.1.2 ตรวจสอบเฉพาะงานดานการทําวิจัย 
            2.1.3 ตรวจสอบเฉพาะการสอน 
            2.1.4 ตรวจสอบท้ังการวิจัยและการสอน 
     2.2 การประเมินแตละสถาบัน (Institutional Evaluation) 
             2.2.1 ตรวจสอบเฉพาะผลงานดานการทําวิจัย 
             2.2.2 ตรวจสอบเฉพาะการสอน 
             2.2.3 ตรวจสอบกระบวนการประกันคุณภาพท่ีใชในสถาบัน 
             2.24 ตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ  ท้ังการสอน  การวิจัย  การบริหารจัดการและ
กระบวนการประกันคุณภาพ 
     2.3 ระดับสถาบัน (Institutional Level) 
                        2.3.1 การตรวจสอบภาควิชา คณะ และสาขา (School) 
                        2.3.2 การตรวจสอบรายวิชา และโปรแกรม 
                        2.3.3 การตรวจสอบหนวยท่ีทําไหนาท่ีในการบริหารจัดการและบริการ 
 3. การรายงาน และการติดตามผลการจัดการศึกษา (Reporting and Follow-up Activities) 
     3.1 รายงานตอสถาบันหรือหนวยท่ีถูกตรวจสอบเทานัน้ 
     3.2 รายงานตอสถาบัน และตีพิมพเผยแพรดวย 
     3.3รายงานอยางเปนทางการตอรัฐมนตรี กระทรวง สํานักงบประมาณ หนวยงานท่ี
เกี่ยวของสําหรับระดับสถาบันก็รายงานตออธิการบดีและรองอธิการบดี 
     3.4 รายงานตอสาธารณะ 
     3.5 จัดอันดบั และตีพิมพผลการจัดอันดบัแลวเผยแพร 
     3.6 การรับรองวิทยฐานะ(Accreditation)  หรือหนวยงานรับรองหนวยงาน (Validation) 
การศึกษาตนเองหรือการประเมินตนเองของแตละสถาบัน จะเปนวิธีหลักสําหรับ 
            3.6.1 การประเมินผลงาน 
            3.6.2 การรวบรวมขอมูล 
            3.6.3 การวัดในเร่ืองตางๆ 
 สวนการประเมินผลการดําเนินงาน (Performance) จะเปนไปในรูปการตรวจสอบกันเอง
ภายในกลุม (Peer review)  ซ่ึงประกอบไปดวย นักวิชาการ อาวุโส ผูเช่ียวชาญตามสาขาอาชีพ การใช
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน และ/หรือการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติตางๆ(Herman 1996    :  88-89) 
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ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพ 
 1. ตองยอมรับวานวัตกรรมหรือวิธีการประกันคุณภาพแบบใหม เปนส่ิงจําเปนเพราะจาก
ตัวอยางท่ีกลาวแลวในเบ้ืองตนวา บางประเทศไดใชวิธีการประกันคุณภาพแบบเกา ซ่ึงไมเหมาะสม
กับสภาพปจจุบัน วิธีการประกันท่ีดี ตองเปนวิธีท่ีจะชวยเสริมใหวิธีการประกันคุณภาพวิธีอ่ืนเขมแข็ง
ข้ึน 
 2. เลือกสรรวิธี และระเบียบวิธีการประกันคุณภาพท่ีแพรหลายแลวในประเทศ หรือใน
สถาบันตางๆ 
 3. แสวงหาวิธี และระเบียบท่ีเหมาะสมตอท้ังระดับสถาบัน หรือ ระดับชาติ หรือ ระดับภาคท่ี
มีคาใชจายไมมากเกินไป และกลุมอาจารยและนักวิชาการใหการสนับสนุน 
 4. พยายามผนวกวิธีการใหมๆมาใชในการประเมินตนเอง การตรวจสอบภายในกลุมและการ
รายงานตอภายนอก 
 5. กลาวถึงประเด็นหลักท่ีตองการเนน ดวยการเขียนคําแนะนําท่ีชัดเจนและเปดเผย การ
ทบทวนเอกสาร และการวิเคราะหหลักฐาน 
 6. พัฒนากลไกการประกันคุณภาพ เพื่อใหม่ันใจวาเปนกระบวนการท่ีมีความยุติธรรม 
 7. ในระดับชาติ หรือ ระดับภาค ควรมีการพิจารณาองคประกอบท่ียังไมไดนําเขามา
ตรวจสอบสาขาวิชา และการวัดผลการทํางานของสถาบัน 
 8. กําหนดจุดเนนของการพัฒนาคุณภาพในระดับสถาบัน 
 9. ใหความสําคัญตอการจัดทํารายงานผลการประเมินท่ีชัดเจน (Herman     1996 : 91-96) 
ประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหผูเกี่ยวของไดรับประโยชนดังนี้ 

1. ผูเรียนจะมีความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะตางๆครบถวนตามความคาดหวัง 
ของหลักสูตร 
                2.     ประชาชน จะเกิดความม่ันใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาตางๆ วาแต
ละแหงมีคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานกลางเดียวกัน 

3  หนวยงานตางๆสามารถรับผูสําเร็จการศึกษาดวยความม่ันใจ 
4.      สังคม ม่ันใจในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

                5.      สถานศึกษา มีทิศทางการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนตามมาตรฐานกลางท่ีกําหนด มีระบบ
บริหารคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพ มีการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน ทํางานเปนทีมและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง (สมศักดิ์   สินธุระเวชญ 2540 : 3) 
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สรุปการนํา ระบบการประกันคุณภาพ(Quality Assurance) มาใชในการประกันคุณภาพ
โรงเรียนเปนการตรวจสอบคุณภาพในเร่ืองการดําเนินการตางๆภายในสถานศึกษา จากบุคคลภายใน
และ/หรือ บุคคลภายนอก โดยเนนในดานการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เพื่อใหได
มาตรฐานตามท่ีกําหนด โดยการทํารายงานประจําป เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานตอสาธารณชน 
การปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ความหมายของการปฏิบัติ   
 บลูม และคณะ( Bloom and other 1975 : 43) กลาววา “การปฏิบัติคือการนําไปใชตาม
ความสามารถในการนําความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิมไปใชอยางเหมาะสมถูกตองในการแกไขปญหา
ตางๆในสถานการณใหมๆ”  
การดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดย
หนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2547 
: มาตรา 4)สถานศึกษาจะตองพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและปฏิบัติงาน  
            1. หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี 3 ประการ คือ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2543 : 11)โดยคํานึงถึงหลักการและกระบวนการดังตอไปนี้ 
  1.1 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษารวมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเปาหมายสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพใหเกิด
กับผูเรียน 
  1.2 การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามขอ 1.1 ตองทําใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาไมใชกระบวนการท่ีแยกมาจากสวนดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
จะตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมีเปาหมายชัดเจนทําตามแผนตรวจสอบประเมินผลพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบท่ีมีความโปรงใสและมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 
  1.3  การประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ผูบริหาร ครู 
อาจารยและบุคลากรอ่ืนๆ   ในสถานศึกษาโดยในการดําเนินงานจะตองใหผูเกี่ยวของ เชน ผูเรียน 
ชุมชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายวางแผน 
ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีดีมี
คุณภาพ  
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 2.กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกันคุณภาพ มี 3 ข้ันตอนคือ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 7) 
  2.1 การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน 
  2.2  การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
  2.3  การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัดในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 3.กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เปนกระบวนการครบ
วงจร (PDCA) ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ 
  3.1 การรวมกันวางแผน (Planning) 
  3.2 การรวมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 
  3.3 การรวมกันตรวจสอบ (Checking) 
  3.4 รวมกันปรับปรุง (Acting)  

เม่ือพิจารณากระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและ
แนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นวามีความสอดคลองกัน ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2543 : 10) 
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แผนภูมิท่ี 4   แสดงความสัมพันธของแนวคิดของการประกันคุณภาพและการบริหารครบวงจร 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษา 2543),  10. 
 
 การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือ กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ตามหลักการบริหารนั่นเอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาตองรวมกันวางแผนและ
ดําเนินการตามแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา               
สวนการตรวจสอบคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาตองรวมกันตรวจสอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ใหเปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา เม่ือสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแลวหนวยงาน
ในเขตพื้นการศึกษาและตนสังกัดก็เขามาชวยติดตามและประเมินผลคุณภาพเพ่ือใหความชวยเหลือใน
การพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา  
 4. ข้ันตอนการดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
      การดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกระบวนการที่กลาวมาแลว มีแนวทางและ
ข้ันตอน ดังนี้ 
                1. ข้ันเตรียมการ ซ่ึงการเตรียมการที่มีความสําคัญ คือ 
  1.1 การเตรียมความพรอมของบุคลากร โดยการสรางความตระหนักถึงคุณคาของ
การประกันภายในและการทํางานเปนทีม ซ่ึงจะช้ีแจงทําความเขาใจโดยใชบุคลากรในสถานศึกษาได
มีโอกาสเขารวมประชุมรับทราบพรอมกัน และตองพัฒนาความรู ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในใหบุคลากรทุกคนเกิดความม่ันใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพดวยการจัดประชุมเชิง

รวมกันวางแผน 

รวมกันปฏิบัต ิรวมกันปรับปรุง 

รวมกันตรวจสอบ 
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ปฏิบัติการ โดนเนนเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในแตละป 
ตอมาเนนเนื้อหาการกําหนดกรอบและแผนการประเมิน การสรางเคร่ืองมือประเมินและการรวบรวม
ขอมูล ในชวงทายเนนเร่ืองการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการประเมินและการเขียนรายงานผล
การประเมินตนเอง (Self Study Report) 
  1.2 การแตงต้ังกรรมการผูรับผิดชอบในการประสานงานกํากับดูแล ชวยเหลือ
สนับสนุนใหทุกฝายทํางานรวมกันและเช่ือมโยงเปนทีมโดยต้ังคณะกรรมการ ควรพิจารณาตาม
แผนภูมิโครงสรางการบริหารซ่ึงฝายรับผิดชอบการพัฒนาและประเมินคุณภาพงานนั้น 
 2. ข้ันดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอนขั้นตอนการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 การวางแผน(P = Planning) จะตองมีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ตองใช สําหรับแผนตางๆ ท่ีควรจัดทําคือ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป แผนการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพและแผนงบประมาณ  
  2.2 การปฏิบัติตามแผน(D = Do) ซ่ึงในขณะดําเนินการตองมีการเรียนรูเพิ่มเติมอยู
ตลอดเวลาและผูบริหารควรใหการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข จัดส่ิง
อํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือปฏิบัติ กํากับ ติดตามการทํางานท้ังระดับบุคลากร      
รายกลุม รายหมวด และใหการนิเทศ 
              2.3 การตรวจสอบประเมินผล( C = Check ) ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะกระตุนใหเกิด
การพัฒนาเพราะจะทําใหไดขอมูลยอนกลับท่ีแสดงวาการดําเนินงานท่ีผานมาบรรลุเปาหมายเพียงใด 
โดยการประเมินตองจัดวางกรอบการแระเมินจัดหาหรือจัดทําเคร่ืองมือ จัดเก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล แปลความขอมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

              2.4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A = Acting) เม่ือแตละฝายประเมินผล
เสร็จแลวจะสงผลใหคณะกรรมการรับผิดชอบนําไปวิเคราะหสังเคราะหและแปลผลแลวนําเสนอผล
ตอผูท่ีเกี่ยวของเพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร นําไปวางแผนระยะตอไป 
และจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศหรือการเขียนประเมินตนเอง 
 3. ข้ันการจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือการทํารายงานประจําป เม่ือสถานศึกษาดําเนินการ
ประเมินผลภายในเสร็จแลวจะจัดทํารายงาน โดยเร่ิมจากการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการ
ประเมินมาวิเคราะหจําแนกตามมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงาน 

สรุประบบและกระบวนการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การวางข้ันตอนการดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพอยางเปนระบบโดยเร่ิมกระบวนการจาก การวางแผน การปฏิบัติ และการ
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ตรวจสอบประเมินผล มีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา โดยบุคลากรทุกฝายเปนผูดําเนินการ กํากับดูแล 
ควบคุมคุณภาพ ตามท่ีไดวางเปาหมายไว  รายละเอียดดูจากแผนภูมิท่ี  5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5    แสดงข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษา 2543), 13  

1.1 เตรียมความพรอมของ
บุคลากร 
- สรางความตระหนัก 
- พัฒนาความรู ทักษะ 
1.2 แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบ 

2.1 วางแผนการปฏิบัตงิาน (P) 
- กําหนดเปาหมายหรือ

มาตรฐานการศึกษา 

- กําหนดแนวทางดาํเนนิงาน 

- กําหนดระยะเวลา 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป 
- รวบรวมผลการดําเนนิงาน
และผลการประเมิน 
- วิเคราะหตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 

2.2 ดําเนินการตามแผน (D)  
- สงเสริม สนับสนุน 
- จัดส่ิงอํานวยความสะดวก 
   สนับสนุนทรัพยากร 
- กํากับติดตาม 
- การใหการนิเทศ 

2.3 ตรวจสอบประเมินผล (C) 
- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหาหรือจัดทําเคร่ืองมือ 
- เก็บขอมูล 
- แปลความหมาย 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ 
   การประเมิน 

2.4 นําผลประเมินมาปรับปรุง
งาน (A) 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
   บุคลากร 
- วางแผนในระยะตอไป 
- จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

1. การเตรียมการ 
2. การดําเนินการ 

3. การรายงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

28 

 
แนวการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาพื้นฐาน 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญท่ีทําหนาท่ีสงเสริมและผลักดันใหกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานตางๆ ในทุกระดับของวงการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินไปอยาง
ประสานสอดรับกันเปนระบบมุงหนาไปทิศทางท่ีรวมกันกําหนดไวเพื่อบรรลุเปาหมายของการปฏิรูป
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ อันไดแกการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ  สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 6) ท้ังนี้โดยอาศัยหลักการ
และวิธีการบริหารคุณภาพอยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพผลผลิต การจัดทํารายงานและนําเสนอ
ขอมูลการประเมินสําหรับการตัดสินใจในระดับตางๆและสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาในระยะตอไป (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา ลําดับท่ี 1 : 2545) 
 สรุปแนวการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง การ
ดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดในการที่จะยกระดับการศึกษา ท่ีเปนเปาหมายในการ
ปฏิรูปการศึกษา 
แนวทางการดาํเนินงานประกันคุณภาพภายใน 8 องคประกอบ คือ 
 1. ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile) ประกอบดวย 
     1.1 ความเปนมาเนื้อหาขององคประกอบสวนนี้ ยังคงใชเนื้อหาสาระเดิมท่ีปรากฏใน
ธรรมนูญสถานศึกษา 
     1.2 สภาพปจจุบัน เนื้อหาขององคประกอบสวนนี้ ใหนําเอาสาระสําคัญจากผลการ
ดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 1 ของบทความมาขมวดเรียบเรียงส้ันๆใหกะทัดรัดและชัดเจน  เพิ่มเติมจาก
สาระเดิมในธรรมนูญสถานศึกษาใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
     1.3 ทิศทางในอนาคต/ความคาดหวัง/วิสัยทัศน สําหรับในสวนนี้ ใหนําเอาสาระสําคัญจาก
ผลการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 2 ของบทความมาขมวดเปนความเรียงส้ันๆกะทัดรัดและชัดเจน ให
เห็นทิศทางท่ีจะกาวเดินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามารฐานและตัวช้ีวัด (บงช้ี) มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงานตนสังกัด ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 3 ป ขางหนาของสถานศึกษา 
 2. เปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา (School Goals) ใหนําผลการ
ดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 4 ของบทความน้ี มาเปนเนื้อหาสาระขององคประกอบสวนนี้ของแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
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 3. การกําหนดจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (School Priorities) ให
นําเอาผลการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 5 ของบทความมาเปนเนื้อหาสาระขององคประกอบสวนนี้ของ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทํานองเดยีวกับองคประกอบท่ี 2 ของแผนพัฒนา 
 4. แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (Curriculum Plan) เนื้อหาของ
องคประกอบสวนนี้ ยังคงใหใชเนื้อหาสาระเดิมท่ีปรากฏอยูในธรรมนูญสถานศึกษา 
 5. บทบาทของผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสถานศึกษา (Code of Practice) สําหรับเนื้อหาสาระ
ขององคประกอบสวนนี้ใหนําสาระของตัวช้ีวัด (บงช้ี) ดานปจจัยของคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
หนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับการจัดการศึกษาฝายตางๆ รวมท้ังบทบาทหนาท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2543 ท่ีประกาศใชเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2543 มาพิจารณาประกอบ
กับการกําหนดบทบาทของผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหครบถวนสมบูรณ 
 6. แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน (Student Code of Conduct) องคประกอบสวนนี้ ก็เชนเดียวกับ
องคประกอบท่ี 5 นั้น คือ ใหนําตัวช้ีวัด (บงช้ี) ดานผลผลิต (ผูเรียน) อันเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของนักเรียน ท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด มาพิจารณา
ประกอบการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนใหครบถวนสมบูรณ 
 7. แผนงบประมาณ (Budget Plan) เนื้อหาขององคประกอบสวนนี้ ยังคงใหใชเนือ้หาสาระ
เดิมท่ีปรากฏอยูในธรรมนูญสถานศึกษา 
 8. การกํากับ ตรวจสอบ และรายงาน (School Accountability) สําหรับเนื้อหาของ
องคประกอบสวนนี้ ใหนําสาระของกระบวนการตรวจสอบ ทบทวน  และปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาประกอบดวยกระบวนการประเมินเพื่อตรวจสอบทบทวนมาตรการ          
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และกระบวนการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปของสถานศึกษา มาขมวดเปนความเรียงส้ันๆ แตกระทัดรัดชัดเจน ครอบคลุม
เนื้อหาสาระใหครบถวน (จํารูญ   เรืองขจร 2543 : 41) 

การประกันคุณภาพภายในเปนการดําเนินงานในลักษณะของการบูรณาการรวมกันระหวาง
กระบวนการบริหารและกระบวนการจัดการเรียนการสอนซ่ึงสถานศึกษาไดดําเนินการอยูตามปกติ
แลวเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน การประกันคุณภาพภายในจะประสบผลสําเร็จไดตองประกอบดวย
เง่ือนไข ตอไปน้ี 
 1. ผูบริหารและบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของตองมีความตระหนักและเห็นความสําคัญ สงเสริม 
สนับสนุนและรวมคิดรวมทํา 
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 2. บุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของ มีการเตรียมพรอม มีความรู ความเขาใจและเห็นคุณคาของการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 3. สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการดูแล ติดตามและกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในอยางตอเนื่อง (วันทยา วงศศิลปภิรมยและคณะ 2545 : 3) 
 
  

 
  
 
 
 
 ผาน                          ไมผาน 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 6 วงจรการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ท่ีมา : วันทยา   วงศศิลปะภิรมยและคณะ,การศึกษา:การวิจัยและประเมินคุณภาพประสิทธิภาพการ 
                 ศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษา 2545), 15 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจําป 

นําแผนไปใช 

ประเมินตนเอง 

การสงเสริม 
ของหนวยงาน 
ตนสังกัด 

ทุกป 

มาตรฐานการศึกษา 

สรุปผลการดําเนินงาน 

รายงานชุมชน/ตนสังกัด 

ตั้งเปาหมายใหม ชวยเหลือ/สนับสนุน 

ทุก 3-5 ป 
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สรุปแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน หมายถึง บรรทัดฐานในการพัฒนา
คุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาตามลําดับข้ันตอน โดยเร่ิมจากภาพรวมของสถานศึกษา 
วิสัยทัศนของสถานศึกษา การกําหนดแผนในการพัฒนา รวมท้ังแนวทางในการปฏิบัติการเตรียมการ
ในดานตางๆของบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ท้ังในดานงบประมาณและการกํากับ ตรวจสอบและการ
รายงาน 
หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 จากแนวโนมของการพัฒนาคุณภาพท่ีใหความสําคัญกับความพึงพอใจของผูรับบริการ ตั้งแต
ระดับบุคคลถึงสังคมระดับประเทศ หรือการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคท้ังภายในและ
ภายนอกไดนําไปสูหลักการและเง่ือนไขสําคัญบางประการของการประกันคุณภาพท่ีดี คือ 
 1.การมีสวนรวม(Participation) โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders) กับผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเขามามีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนนิการ รวมประเมินรวม
รับผิดชอบกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. การเสริมพลัง (Empowerment) โดยสรางความรูทักษะ และความม่ันใจแกผูมีสวนไดสวน
เสีย เพื่อสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.การกระจายอํานาจ (Decentralization) สถานศึกษาจะพัฒนาคุณภาพใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไดอยางเต็มท่ีตอเมื่อสถานศึกษาเองตองมีความเปนอิสระเพียงพอท่ีจะคิดและตัดสินใจ 
ท้ังดานการบริหาร วิชาการ และการใชงบประมาณ ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 ท่ีตองการใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการสูสถานศึกษา
และทองถ่ินมากท่ีสุด 
 4.การสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบในพันธะภาระ(Accountability ) การศึกษามิใชเร่ืองของ
คนใดคนหนึ่งหรือฝายใดฝายหนึ่ง แตเปนเร่ืองของทุกคนท่ีจะมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานั้นตองสรางใหทุกคนมีสํานึกในหนาท่ีของตนท่ีมีตอการศึกษา  กระบวนการทํางาน
และผลงานของสถานศึกษาแหงนั้นตองสามารถตรวจสอบไดทุกเม่ือโดยสังคมและประชาชน 
 5.การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Quality Improvement) การตรวจสอบท้ัง
ภายในและภายนอกในบริบทของการประกันคุณภาพมีจุดประสงคสําคัญเพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับ
สําหรับใชในการวางแผน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (อมรวิชช นาครทรรพ 2540:9) 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 
                1.จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การท่ีสถานศึกษารวมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยเปาหมายสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

32 

                   2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไมใชกิจกรรมที่แยกสวนมาจากการดําเนินงาน
ตามปกติของสถานศึกษา แตเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการและทํางานโดยปกติของ
บุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษา โดยมีการวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมีเปาหมายชัดเจน ทํา
ตามแผนตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง มีความโปรงใส และมี
จิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 
 3. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคน ไมวาจะเปนผูบริหาร 
ครู อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูท่ีเกี่ยวของ เชน ผูเรียน 
ชุมชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล เขามามีสวนรวม ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกัน
ผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ (ธเนศ   ขําเกิด 2543 : 71) 
หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและการ
บริหารจัดการท่ีมีการวางแผนลวงหนา และมีการประสานสัมพันธอยางเปนระบบ เพื่อท่ีจะสรางความ
ม่ันใจท่ีสมเหตุสมผลวาผูเรียนจะมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมารตรฐาน
การศึกาาที่กําหนดไวการออกแบบและการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาจะยึดหลักการ
ตอไปนี้(กรมวิชาการ, ลําดับท่ี 1,2545 : 13) 
                  1.  คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพจะเนนการสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูบริโภคท้ังภายในและภายนอก 
                         1.1.คุณภาพภายใน หมายถึง ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของผูเรียนท่ีสราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับชวงตอในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต หรือ  ทุกระดับช้ันเรียน 
                         1.2.คุณภาพภายนอก หมายถึง ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมมหัพภาค                           
(Macro Socio-economic Level) ซ่ึงหมายถึง ความรู ความสามรถและคุณลักษณะของผูเรียนท่ีจําเปน
ตอความอยูรอดและการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศชาติใน
การแขงขันทางธุรกิจ การคา และทางเทคโนโลยีระดับภูมิภาคและระดับโลก 
                  2. การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบของสถานศึกษา และ
เปนยุทธศาสตรเชิงรุกท่ีเนนการวางแผนและเตรียมการปองกันลวงหนากอนที่จะเกิดปญหาข้ึน ไมใช
การแกสถานการณเฉพาะหนาเพื่อตอบสนองตอปญหาท่ีไดเกิดข้ึนแลว 
                  3.การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการสรางความม่ันใจที่ตั้งอยูบนรากฐานของหลักวิชา
หลักฐานขอเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบไดกระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่เปน วิทยาศาสตร 
หลักตรรกะและความสมเหตุสมผล 
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               4.การตรวจสอบ การวัดประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพ มีจุดประสงคสําคัญ
เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลยอนนกลับสําหรับใชในการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง มิใช
การจับผิด หรือการตัดสินใหรางวัลหรือลงโทษ 
               5.คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานการศึกษา  หลักสูตรและแผนการสอน) และ
กระบวนการทํางาน (การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา)เปน
องคประกอบท่ีสําคัญท่ีนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
               6.การประกันคุณภาพการศึกษาเนนความสําคัญในการสรางความรู ทักษะ และความม่ันใจ
แกบุคลากร ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
               7.การประกันคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญตอการประสานสัมพันธภายในระหวาง
หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ และความรวมมือของหนวยงานและองคกรตางๆในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จังหวัด 

8.ภาวะความเปนผูนําและความเอาจริงเอาจัง(Commitment) ของผูบริหารสถานศึกษา และ 
การกระจายอํานาจความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเปนปจจัยสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 15) 

กลาวโดยสรุปหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานับเปนกระบวนการ
ใหทุกฝายรวมมือกันเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยมีการวางแผนท่ีมีเปาหมายชัดเจน 
เพื่อสงเสริมมาตรฐานงาน ดานตางๆ โดยเฉพาะสัมฤทธิผลของผูเรียนดานคุณภาพ เพื่อสรางความ
ม่ันใจใหกับชุมชน โดยท่ีสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนหรือหนวยงานตางๆเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานอยางโปรงใส 
ภาระงานสําคญัของสถานศึกษา 
                  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนกลไกขับเคล่ือนใหสถานศึกษา
พัฒนาไปขางหนาอยางตอเนื่อง บนหลักการมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาความรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการบริหารจัดการการศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่อง อันจะ
นําไปสูการเสริมสรางศักยภาพ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสังคมม่ันใจวาผูเรียนทุกคนมี
ความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางแทจริง 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาก็คืองานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติอยูนํามาจัดให
เปนระบบท่ีชัดเจน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน เช่ือถือได สมํ่าเสมอและตอเนื่อง สราง
ความมั่นใจตอสังคมไดวาสถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษา รายงานตอสาธารณชนไดวา
ผูเรียนทุกคนของสถานศึกษาไดรับการเรียนรูหรือไม เพียงใด ใชวิธีการใดในการพัฒนาผูเรียนและ
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ทราบไดอยางไรวาผูเรียนเกิดการเรียนรู ตลอดจนตองมีการเปล่ียนแปลงอะไรอีกบาง เพื่อใหผูเรียนทุก
คนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีเขยิบสูงข้ึน สามารถบรรลุผลตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนดใหสูงข้ึนตาม
ศักยภาพของผูเรียนเชนกัน ฉะนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาก็จะตองประกันใหส่ิงท่ีสถานศึกษา
ดําเนินการ(กรมวิชาการ, ลําดับท่ี 1,2545 : 18) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบไปดวยภาระงานสําคัญท่ีมิใช
ส่ิงแปลกใหม แตกลับเปนการจัดการท่ีจะสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษา
ทบทวนการจัดระบบบริหาร วาสามารถรองรับการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติหรือไม 
จะตองมีการเปล่ียนแปลงองคกรอยางไรใหเหมาะสมข้ึน การจัดระบบสารสนเทศ เนนใหเกิดการ
บันทึก การเก็บวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบท่ีสมบูรณ ครอบคลุม ตรวจสอบได นํามาใชในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายได ขอมูลเหลานี้จะแสดงถึงการปฏิบัติการของครูผูสอน และบุคลากรทุกฝาย 
ตลอดจนผลการปฏิบัติของผูเรียนท้ังเปนรายบุคคล รายกลุม ระดับช้ัน ระดับกลุมวิชา ขอมูลรวมของ
สถานศึกษาท่ีสามารถบอกจุดเดน จุดออน สภาพปญหาท่ีตองปรับแก การจัดทํามาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษา โดยท่ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะตองพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงถือเปนขอกําหนดท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการ ในขณะเดียวกัน
สถานศึกษาจะตองสนองตอบกับความตองการของทองถ่ินดวย  ฉะนั้นจึงเปนส่ิงจําเปนท่ีสถานศึกษา
และชุมชนตองรวมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาผูเรียน
ของตน การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา เปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษาแผนภาพนี้ จะฉาย
ภาพรวมของการดําเนินงานหรือธุรกิจท้ังหมดของสถานศึกษาตามชวงระยะเวลาที่สถานศึกษากําหนด 
เชน 1 ป 2 ป หรือ 3 ป แผนนี้จะประกอบไปดวยทิศทางและเปาหมายของสถานศึกษาในระยะยาวและ
ระยะส้ัน วิธีการที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล แผนพัฒนาวิชาชีพครู 
บุคลากร แผนการชวยเหลือผูเรียน และอ่ืนๆ ท่ีกําหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาตลอดจนแผนปฏิบัติงานประจําป งบประมาณ กรอบเวลาและผูรับผิดชอบ
การจัดทําแผนนี้ตองรอบคอบ และมองปญหาทุกระบบอยางรอบดานทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของมีสวน
รวมในการจัดทํา รับรู เขาใจ ยอมรับ เพ่ือนําไปปฏิบัติสูเปาหมายเดียวกันในทิศทางท่ียอมรับรวมกัน
ท่ัวท้ังสถานศึกษาแผนนี้จึงไมนิ่งแตเปนแผนท่ีถูกนํามาใชทุกวัน ทบทวนผลการปฏิบัติเม่ือส้ินภาค
เรียน และการปรับแกไขทุกปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาใหสูงข้ึนทุกสวนของ
วงจรพัฒนา แผนนี้จึงมิไดจัดทําข้ึนเพียงเพ่ือของบประมาณแตเปนหัวใจของการพัฒนาสถานศึกษา
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแหงนั้นอยางตอเนื่องการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะตองมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในแผนอยางจริงจังโดยทุกฝายท่ี
เกี่ยวของ ดังนั้น ในข้ันตอนนี้ จะตองมี การกํากับ ติดตาม นิเทศอยางตอเนื่อง บันทึกผลการปฏิบัติ 
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อยางสมํ่าเสมอ ถูกตองและสมบูรณ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
เปนหัวใจของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา มีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบและ
ทบทวนประสิทธิภาพกรดําเนินงานวาดวยวิธีตางๆ ท่ีกําหนดในแผนมีการนํามาปฏิบัติเม่ือปฏิบัติแลว
บรรลุผลตามเปาหมายภายในเวลาท่ีกําหนดหรือไมเพราะเหตุใด จะตองปรับเปล่ียนอยางไร เพื่อให
การดําเนินการไดบรรลุขอบขายการตรวจสอบและทบทวนเนนการทบทวนวิสัยทัศน แผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา การเรียนการสอน ผลการเรียนรู ความกาวหนาและผลการเรียนของผูเรียน การ
บริหารจัดการ ไมเนนการสรางเคร่ืองมือแตเนนการประเมินเพื่อรวมพัฒนา ประเมินคุณภาพการศึกษา 
เปนการที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนในช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 ไดรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิในวิชา
แกนหลักและคุณลักษณะสําคัญดวยเคร่ืองมือมาตรฐาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเทียบเคียงเกณฑ
มาตรฐานกลางและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เปนการ
แสดงภาระรับผิดชอบของสถานศึกษาใหบิดา มารดา ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
การผดุงระบบการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง ภารกิจขางตนเปนกระบวนการท่ีเอ้ือตอการผลักดัน
ใหพัฒนาอยางตอเนื่อง แตท้ังนี้ ส่ิงท่ีสนับสนุนภารกิจท้ังปวงของสถานศึกษาคือ ศรัทธา การ
ประสานงาน ความรวมมือของทุกคนในสถานศึกษา ซ่ึงทาทายความเปนผูนําของผูบริหารในการรอย
ความรูสึกและนํามาใหเปนการพัฒนาที่อยูในระบบการบริหารจัดการปกติของสถานศึกษาเพราะทุก
ข้ันตอนของการดําเนินงานเกี่ยวของกันท่ัวท้ังสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ  2544 : 18-22) 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงเปนเร่ืองท่ีสถานศึกษาทํามาแลวท้ังส้ิน 
เพียงแตนํามาปรับใชใหมใหชัดเจน โปรงใสและตรวจสอบได 

สรุปภาระงานของสถานศึกษา คือ  การที่สถานศึกษาตองสรางความตระหนักในการ
ดําเนินการ เพื่อใหมีเอกสารหลักฐานหรือท่ีเรียกวาระบบสารสนเทศ การจัดทํามาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษาท่ีตองการพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดวางไว โดยที่มาตรฐาน
การศึกษาตองเปนท่ีพอใจกับชุมชน โดยท่ีสถานศึกษาตองขอความรวมมือในการกําหนดมาตรฐาน
จากชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาจึงเปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติท่ีกําหนด
ภายในระยะเวลา โดยท่ีสถานศึกษาและชุมชนตองมีการกํากับติดตาม นิเทศและบันทึกผลอยาง
ตอเน่ือง 
ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 47 ระบุใหมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในโดยมุงเนนการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามมาตรา 18 
(2) โดยใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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สถานศึกษา เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูท่ีเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจาก
สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษา
ท่ีกําหนดในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 
(กรมวิชาการ ลําดับท่ี1 2544 :23-25) 

1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินการดังกลาว ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ี 

เกี่ยวของ โดยการสนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.ใหสถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                 2.ใหสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีอํานาจหนาท่ี
ดังนี้ 

2.1 กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                        2.2 กํากับ ติดตามและใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.3 เสนอสถานศึกษาแตงต้ังคณะบุคคลทําหนาท่ีตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
                 3.ใหสถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มีขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4.ใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสาระการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรู ใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถานศึกษา ทองถ่ิน และ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 5.ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ
และครอบคลุมเร่ืองตอไปนี้ 
      5.1เปนแผนยุทธศาสตรท่ีใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพปญหา และความตองการท่ี
แทจริงอยางเปนระบบและมีแผนปฏิบัติการประจําป 
       5.2กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และสภาพความสําเร็จของการพัฒนาไวอยาง
ตอเน่ืองและเปนรูปธรรม 
       5.3กําหนดวิธีดําเนนิงานท่ีมีหลักวิชา หรือผลการวิจยัท่ีอางอิงไดใหครอบคลุมการพัฒนา
ดานการจดัประสบการณเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวดัและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพือ่นําไปสูเปาหมายท่ีกําหนด 
       5.4กําหนดแหลงวิทยากรภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
       5.5กําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมท้ังผูเรียน รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
       5.6กําหนดบทบาทหนาท่ี และแนวทางใหผูปกครอง ชุมชนและผูมีสวนเกีย่วของเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงาน 
       5.7กําหนดการจัดงบประมาณและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.จัดใหสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมท้ังมี
การกํากับติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องและบรรลุเปาหมาย 
 7.ใหคณะบุคคลท่ีสถานศึกษาแตงตั้งทําหนาท่ีตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบและรายงาน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 8.สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับช้ันตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด มี
การประเมินผลสัมฤทธ์ิในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะท่ีสําคัญดวยเคร่ืองมือมาตรฐาน 
 9.สถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป โดยระบุความสําเร็จตามเปาหมายท่ี
กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หลักฐานขอมูลและผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาแกนหลักเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชน 
 10.ใหหนวยงานตนสังกัด สงเสริม สนับสนุนและรวมดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
      10.1จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
      10.2 จัดใหมีการกําหนดสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรู ในวิชา
แกนหลักของสถานศึกษารวมกันเปนรายป/รายภาค 
      10.3 จัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะท่ีสําคัญ 
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 11.ใหหนวยงานตนสังกัดระดับจังหวัด ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา
อยางนอย 1 คร้ังในทุก 3 ป และรายงานผลใหสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดทราบ 
 12.ใหหนวยงานตนสังกัดศึกษาวิเคราะห วิจัยและเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและ
เทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง รวมท้ังกํากับสนับสนุนสงเสริมติดตาม
ประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 17-22) 
แนวการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะตองสามารถตอบคําถามสําคัญ 3 เร่ือง ไดแก 
1. นักเรียนทุกคนมีการเรียนรูและไดรับบริการท่ีเหมาะสมจากสถานศึกษาหรือไม 
2. รูไดอยางไรวานักเรียนเกิดการเรียนรู 
3. ควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงอะไรบาง เพื่อใหนักเรียนประสบความสําเร็จดีข้ึน 
การตอบคําถามดังกลาวตองมีรองรอยหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบได สถานศึกษาจึงควร 

กําหนดวิธีการดําเนินงานและการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ ขอเสนอตอไปนี้จะเอ้ือให
สถานศึกษาสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
ทรัพยากรและประสบการณการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงท่ีมีความแตกตางท่ี
หลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 :29-41) 
1. สรางบุคลากรท้ังสถานศึกษาใหเปนผูรูเขาใจ และสามารถ ปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพได 
 คุณภาพการศึกษามิใชส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญ แตเปนส่ิงท่ีตองมีการจัดการอยางเปนระบบ
นับต้ังแตการออกแบบหลักสูตร การจัดการปจจัยนําเขา การบริหารเพ่ือใหบรรลุผล การติดตาม 
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนตน คุณภาพการศึกษาจึงเปนเร่ืองของทุกคนท่ีอยูในกระบวนการ
จัดการ และตองมีการปฏิบัติโดยทุกฝายท่ัวท้ังสถานศึกษาบุคลากรของสถานศึกษาจะมีบทบาทสําคัญ
ในการนําความรูความเขาใจในนวัตกรรมตางๆ ไปดําเนินการ จึงจําเปนตองมีการฝกอบรมใหความรู
ในเร่ืองตางๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตลอดจนการสรางจิตสํานึก 
เพื่อสรางวัฒนธรรมการทํางานใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 
 2. ปรับแตงวสัิยทัศนของสถานศึกษาหรือกําหนดใหม 
 วิสัยทัศน เปนการสรางภาพที่พึงปรารถนาในอนาคตท่ีสถานศึกษาและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
ผลสําเร็จของผูเรียนในชุมชนน้ันๆ กําหนดข้ึนเพื่อเปนแรงบันดาลใจในการสรางส่ิงท่ีคาดหวังให
สําเร็จ เม่ือมีวิสัยทัศนจะตองมียุทธศาสตรท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิของวิสัยทัศน หากปราศจากวิสัยทัศนท่ี
ชัดเจน สถานศึกษาก็เพียงเพื่อดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีกําหนดโดยหนวยงานภายนอก ยังผลใหไม
พรอมท่ีจะดําเนินการบนพื้นฐานการพัฒนาตนเอง  การมีวิสัยทัศนของสถานศึกษาจะทําให
สถานศึกษามีความเปนเอกภาพ เปนแกนสําหรับวิถีการดําเนินงานในทิศทางเดียวกันเพื่อมุงสู
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วิสัยทัศน วิสัยทัศนตองมีการปรับแตง หรือกําหนดใหมใหสอดคลองกับความปรารถนาของชุนชน 
และใหทันสมัยเสมอ 
3. การจัดทําขอมูลสารสนเทศคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 การจัดทําสารสนเทศเปนการสรางระบบการจัดการขอมูลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สามารถใชตัดสินใจ วางแผน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งในระดับหองเรียนเปนรายบุคคล 
ระดับช้ัน/กลุมวิชา และระดับสถานศึกษา ซ่ึงแสดงคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา ซ่ึงตามสภาพ
ปจจุบัน สถานศึกษาแทบทุกแหงมีขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน ผูเรียนและบุคลากรอยูแลว ควรนํามา
วิเคราะหและแปลผลใหมีความหมายเพ่ือนํามาใช ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ไดแก การ
กําหนดวิสัยทัศนภารกิจ และเปาหมาย รวมท้ังมีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีเขาใจงายและจัดระบบ
ขอมูลใหเปนหมวดหมู ซ่ึงจะแสดงคุณภาพของสถานศึกษาที่เปนปจจุบัน เชน ปจจัยท่ีสงผลตอการ
เรียนรูของผูเรียนเวลามาเรียนของนักเรียน ครู คุณภาพและปริมาณของส่ือการเรียนการสอน อาคาร
สถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก โครงการและการบริการท่ีจัดใหแกผูเรียน การมีสวนรวมของบิดา
มารดา ผูปกครองและชุมชนและท่ีสําคัญคือผลสัมฤทธ์ิและความประพฤติของผูเรียน 
4. พัฒนามาตรฐานการศึกษา ระดับสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือเปนเปาหมายการ
พัฒนาเยาวชนของชาติ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวา สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนทุกคนใหบรรลุผล
สําเร็จตามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนมาตรฐานดานผลผลิตเปนผลการเรียนรูของ
หลักสูตรในระดับกวางท่ีสัมพันธเช่ือมโยงกับทุกกลุมวิชาท่ีตองการใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนเมื่อจบ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 มาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา เปนผลการเรียนรูท่ัวไปของแตละกลุมวิชาท่ีตองการใหเกิดข้ึน
ในตัวผูเรียนหลังจากท่ีไดผานกระบวนการเรียนรูกลุมวิชานั้น ครบ 12 ป  เพื่อเปนเปาหมายในการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีกําหนด รวมทั้งเปนแนวทางในการกํากับตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน เปนผลการเรียนรูท่ีตองการใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนในชวงช้ัน 3 ป 
ของแตละมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาเพ่ือเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในแตละชวงช้ัน รวมท้ังเปน
แนวทางในการกํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและเปนหลักในการ
เทียบโอนความรู และประสบการณจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

40 

 มาตรฐานการเรียนรูรายป/รายภาค เปนผลการเรียนรูรายป/รายภาค เพื่อเปนหลักในการ
ตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนในดานความรูทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ี
พึงประสงค ในแตละป/ภาค 
5. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนเปนระบบ
เพื่อท่ีจะสรางหรือปรับแตงวิสัยทัศน จัดลําดับความสําคัญของภารกิจ กําหนดรูปแบบและวิธีการ
จัดระบบองคกร และการบริหารสถานศึกษา กระบวนการวางแผนเปนกลไกท่ีจะสรางองคประกอบ
ข้ันพื้นฐานตางๆ ท่ีสนับสนุนและรองรับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นตอนการจัดทําแผนจะเปน
โอกาสที่ดีท่ีผูบริหาร บุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน และบุคคลในชุมชนจะไดรวมศึกษา
วิเคราะหสภาพและการดําเนินการของสถานศึกษา เชน ปรัชญา เปาหมาย ความคาดหวังและพันธกิจ 
หลักและวิธีปฏิบัติท่ียึดถือเปนธรรมเนียม และลักษณะท่ีเปนจุดออน จุดแข็งของสถานศึกษา เปนตน 
ท้ังนี้เพื่อท่ีจะชวยกันกําหนดทิศทางท่ีจะทําใหกระบวนการเรียนการสอนตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและสังคมไดอยางดียิ่งข้ึน การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางถูกหลักวิชาและการ
ตัดสินใจที่อาศัยขอมูลท่ีนาเช่ือถือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพดานตางๆ จะนําไปสูกระบวนการปฏิรูป
สถานศึกษาซ่ึงเปนนโยบายสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา องคประกอบท่ีสําคัญของการจัดทําแผน
ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษามีดังตอไปนี้ 

1. การประเมินเพื่อการสํารวจสภาพปญหาและความจําเปนอยางรอบดาน 
2. การปรับเปาหมายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานการ 

ศึกษาในกรอบหลักสูตร 
 3.   การพัฒนาหรือเลือกใชรูปแบบวิธี หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองสภาพ
ปญหา และความจําเปนสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรู 
และบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม 
 4.    การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยคณาจารยท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสม 
 5.    การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของครูผูสอนและบุคลากร 

6.   ยุทธศาสตรและวิธีทําใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 
7.   การพัฒนาระบบขอมูลการประเมินมาตรฐาน 
8.   แผนการใหความชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปญหาดานผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน 

              สถานศึกษาตองจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาวและแผนพัฒนาประจําปท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศน ภารกิจของสถานศึกษา โดยใชขอมูลสารสนเทศปจจุบันมาวิเคราะหจุดเดน จุดท่ีตอง
ปรับปรุง รวมท้ังศักยภาพของสถานศึกษาและความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน กําหนด
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เปนเปาหมายและการพัฒนาท่ีชัดเจนในแตละป รวมท้ังระบุวิธีการดําเนินงานพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ
ท่ีม่ันใจวาจะบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว นอกจากนั้นสถานศึกษาจะจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ี
ระบุรายละเอียดการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนวา ใครรับผิดชอบทําอะไร เมื่อใดใชงบประมาณเทาใด 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจะกําหนดชัดเจนวาสถานศึกษามีทิศทางการพัฒนาเร่ืองใดมีวิธีการ
หรือยุทธศาสตรอะไรโดยเปาหมายของแผนจะตองชัดและลึก เนนผลงานการปฏิบัติงานถึงคุณภาพ
ของผูเรียน วัดได และวิธีการตองครอบคลุมภาระงานสําคัญท้ังดานหลังสูตรการเรียนการสอน การ
พัฒนาครู โครงสรางองคกร การใชทรัพยากรตลอดจนท้ังกรมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน 
6. เปนการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรและการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา โดยเนนการรวมตัดสินใจของทุกฝายท้ังครูผูสอน ผูบริหาร และชุมชนโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและมีการแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหความเห็น
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมท้ังแตงต้ังบุคลากรที่ทํา
หนาท่ีตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท้ังนี้ คณะกรรมการชุดนี้
อยูภายใตคณะกรรมการสถานศึกษาก็ได การบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาตองมุงเนนบุคลากร
ทุกคนตระหนักและรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี และภารกิจของตนท่ีตองดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายท่ีแผนกําหนดไว โดยมีการติดตามชวยเหลือการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจริงจัง เพื่อพัฒนา
งานใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
7. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา 
         การตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษา  ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ  2  กิจกรรม                  
คือ      1.การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา    นอกจากการ
ตรวจสอบในลักษณะผูปฏิบัติประเมินเพื่อปรับปรุงผลงานของตนเองแลว สถานศึกษาจัดใหมีการ
ตรวจสอบและทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยมีการ
กําหนดแผน กรอบภาระการตรวจสอบและทบทวนและคณะบุคคลเพ่ือรับผิดชอบ ท้ังนี้ควร
ดําเนินการเม่ือเสร็จส้ินภาคเรียนแรกเพื่อนําผลมาเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
การเปรียบเทียบกับการประเมินจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายนอก และเพื่อการจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา  ในการดําเนินงานจําเปนตองมีคณะทํางานท่ีมีทักษะการปฏิบัติงานอยาง
ดี โดยตองมีการวางแผน แนวการทํางานและกระบวนการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา
รวมกัน เนนกิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อชวยใหเกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนางานซ่ึงเปนสภาพปกติของสถานศึกษา เชน การสังเกตการเรียนการสอน การ
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สังเกตพฤติกรรมผูเรียน การศึกษาวิเคราะหผลงานนักเรียน การสัมภาษณผูทํางานโครงการ/กิจกรรม 
เปนตน 
 2.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา และผูมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา เปนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการจากภายนอก ซ่ึงประกอบดวยผูเช่ียวชาญจาก
หนวยงานตางๆ เชน ผูแทนสถานศึกษาตางๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและเจาหนาท่ีจากหนวยงาน
การศึกษาระดับจังหวัดและเขตพื้นท่ีการศึกษาคณะกรรมการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาตอไป 
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาดังกลาวเปนการดําเนินการเพื่อการชวยเหลือ
สนับสนุน และดูแลสงเสริม ใหการจัดการศึกษาพัฒนาสูมาตรฐานฐานการศึกษา และใหความเช่ือม่ัน
วาจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ขอบขายการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา 
 1. วิสัยทัศนและภารกิจ (Vision and Mission Statements) ของสถานศึกษา 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. การเรียนการสอน 
   สภาพแวดลอมในการเรียนรู 
   ยุทธศาสตรและวิธีการสอน 
   กระบวนการเรียนรู 
   การตอบสนองของผูเรียน 
 4. การเรียนรู ความกาวหนา และผลการเรียนรูของผูเรียน 
   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   ผลงานผูเรียน 
   ระบบการประเมินผล 
   การสนับสนุนการเรียนรู 
 5. การบริหารจัดการสถานศึกษา 
   วิสัยทัศนและภารกิจ 
   ภาวะผูนําและการบริหาร 
   โครงสรางขององคกร 
   การพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร 
   การมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของ 
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8. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  
           การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ เปนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนในระดับช้ันท่ี
เปนตัวประโยค ไดแก ประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ในวิชาแกนโดยใช
แบบทดสอบมาตรฐาน การประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับชาติจะกระทําทุกปในวิชาและระดับช้ัน
ท่ีเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม สวนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จะมีการประเมินดวยแบบทดสอบ
ความถนัดทางการเรียน หรือ SAT (Scholastic Aptitude Test)ทุกป ดําเนินการโดยหนวยงาน
สวนกลางรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
9. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
           การพัฒนาคุณภาพการศึกษาซ่ึงมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษาจะตองแสดงภาระความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแก บิดา มารดา ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบผลการปฏิบัติทุกส้ินปการศึกษาในรอบปอยางรอบดาน ไดแก ดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอน ดานผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ดานพัฒนาวิชาชีพ ดานการจัดองคกรและ
บริบทของสถานศึกษา และดานการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน ตลอดจนขอเสนอแนะจาก
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในและภายนอก และความมุงหวังท่ีสถานศึกษาจะดําเนินการ
พัฒนาตอไป เปนตน ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาคุณภาพในปตอไป และใช
ผลเปรียบเทียบขามป เพื่อดูระดับและทิศทางการพัฒนาคุณภาพในระยะยาว ซ่ึงเปนการแสดงภาระ
ความรับผิดชอบตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยรายงานผลของการปฏิบัติงานในรอบป 
สาธารณชนจะเปนผูตรวจสอบประสิทธิภาพและประเมินความคุมคา แสดงความช่ืนชมหรือให
ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินงานตอไป (กรมวิชาการ ลําดับท่ี1 2544:44-45) 
สาระสําคัญของรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา 
           ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  เชน ช่ือสถานศึกษา สถานท่ีตั้ง ระดับ /ประเภทท่ีเปดสอน 
โครงสรางการบริหารองคกร จํานวนครู/ผูเรียนปจจุบัน วิสัยทัศนและภารกิจ ภาพรวมของสถานศึกษา 
เปนตน 

สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา เชน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ตามเปาหมายท่ีกําหนดผล
การดําเนินงานตามท่ีกําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาความกาวหนาและ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน กิจกรรมสําคัญของสถานศึกษาท่ีจัดใหผูเรียนและชุมชนในดานตางๆ
ความสําเร็จและความภูมิใจของสถานศึกษาท่ีสรางความพึงพอใจ และความเช่ือม่ันในคุณภาพของ
สถานศึกษาโครงการพิเศษท่ีจัดไดผลดีเดนสภาพและผลการพัฒนาสถานศึกษา ตามเปาหมาย   
ยุทธศาสตร/แนวทางของแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เชนคุณภาพผูเรียน คุณภาพ
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การเรียนการสอน คุณภาพการเรียนรู ความกาวหนา และผลการเรียนรูของผูเรียน การบริหารจัดการ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร ความสัมพันธกับชุมชน ทรัพยากร งบประมาณ แนวการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป เชน สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายยุทธศาสตรตามท่ี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากําหนดในรอบป  สรุปประสิทธิภาพของการจัดการของ
สถานศึกษา แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
10. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และผดุงระบบประกันคุณภาพ 
 การกํากับ ติดตาม ประเมิน และผดุงระบบการประกันคุณภาพ เปนกลไกซ่ึงเปนสวนหนึง่ของ
ระบบ มีหนาท่ีหลักในการใหขอมูลยอนกลับเพื่อการสงเสริมพัฒนา และประเมินประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยหนวยงานสําคัญท่ีทําหนาท่ี
กํากับ ติดตาม ประเมินและผดุงระบบประกันคุณภาพ ไดแก สํานักผูตรวจราชการกรมวิชาการและ
หนวยงานตนสังกัดเพื่อใหงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับควรไดมีการศึกษาคนควาเทคนิควิธีการท่ีจะสงเสริมสนับสนุนให
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสรางความรูสึกของบุคลากรทุกคนท่ี
เกี่ยวของใหมุงม่ันพัฒนาสูคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน( กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 30-47) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  กลาวถึงการท่ีรัฐและหนวยงานทางการ     การ
มีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และการศึกษาไดเปดโอกาสให
ชุมชนมีสิทธิและเสรีภาพในการนําความรูความสามารถ  ความชํานาญ  และภูมิปญญาทองถ่ินของ
บุคคล  เขามามีสวนรวมในการบริหาร  เพื่อสงผลใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานไดเปน
อยางดี  และเกิดประโยชนอยางยิ่งตอสถานศึกษา  นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของการมีสวน
รวมในการบริหารโรงเรียนไวดังนี้ 
      ศิริกาญจน  โกสุมภ  (2542  :  126)  ใหไดความหมายการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน
เพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐานวา  การมีสวนรวมท่ีแตละฝายมีความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนรวมกันโดย
ชุมชนมีสิทธ์ิท่ีจะรวมกําหนดนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ควบคุมตรวจสอบการทํา
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนและมีอํานาจในการบริหารการเงินและงบประมาณ  รวมท้ังการอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของคณะครู 
      อุดร  พูลสวัสดิ์  (2544  :  17)  สรุปความหมายการมีสวนรวมวา  หมายถึง  การที่บุคคล  หรือ
กลุมบุคคลไดมีโอกาสแสดงความรับผิดชอบ  หรือแสดงพฤติกรรมเกี่ยวของในกิจกรรม  โครงการ
หรืองานบางอยางท้ังในระดับของการแสดงความคิดเห็น  การตัดสินใจ  การวางแผน  การรวม
ปฏิบัติงานรวมรับประโยชน  รวมติดตามผล  และรวมรับผิดชอบในกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ 
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                 ชูชาติ  บุญสม  (2546  :  32)  ไดกลาววา  ส่ิงสําคัญของการสวนรวมก็คือเปดโอกาสให
ประชาชนไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือ
ทางออม  ในลักษณะของการรวมรับรู  รวมคิด  รวมทํา  และรวมรับประโยชนจากการกระทํานั้นซ่ึงมี
ผลกระทบตอตนเองและชุมชนโดยรวม 
     โคเฮน  และ  อับฮอฟ  (Cohen  and  Uphop , 1977   :  6)  ใหความหมายของการบริหารงาน
แบบมีสวนรวมวา  หมายถึง  การมีสวนรวม  4  ประการ  คือ  1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาจะ
ทําอะไร  ทําดวยวิธีใด  2) มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ  3) มีสวนรวมในการแบงปน
ผลประโยชน  และ4) มีสวนรวมในการประเมินผล 
  สรุปไดวา การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกผูรวมงาน  ผูท่ีมีความเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน  เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทุกอยาง  ตั้งแตการกําหนดเปาหมาย  การกําหนดบทบาทของ
บุคคลในการปฏิบัติงาน  รวมถึงการสรางความผูกผันระหวางสมาชิก  การรวมตัดสินใจ  การ
สนับสนุนท้ังกําลังงานและทรัพยากร  เพื่อความสําเร็จขององคกร 
    การจัดการศึกษาโดยโรงเรียนฝายเดียวมีปญหามาก  รุง  แกวแดง (2544:2)กลาววา เดิมการ
จัดการศึกษาจะข้ึนอยูกับเพียงไมกี่คนเทานั้น แตขณะนี้มีเจตนารมณท่ีชัดเจนมากวา  ทุกฝายในสังคม
จะตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
หมวด3ซ่ึงวาดวยสิทธิและหนาท่ีของคนไทย มาตรา43วรรค2กลาววา “การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ
ตองคํานึงของการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
  รัฐบาลจึงใหมีความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
มากข้ึน  และกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไวชัดเจน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ รวมท้ังมีนักศึกษา  นักพัฒนาท่ีนําเสนอแนวคิดการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมท้ังมีความพยายามในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี8 (พ.ศ.2540-2544)ท่ีเปล่ียน
แนวการพัฒนาประเทศจากการเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจมาเนนพัฒนาคนหรือการใหคนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนาโดยมีสวนหนึ่งของนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ
พัฒนา   การสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา  เพื่อใหเอกชนและประชาชนไดมีสวนรวม
ในฐานะผูตัดสินใจ  และผูดําเนินงานโดยใหมีสวนรับรู  รวมคิดรวมตัดสินใจและรวมดําเนินการ  
ตลอดจนรวมติดตามและประมวลผลการพัฒนาอยางตอเนื่องและกระจายอํานาจใหชุมชนสามารถ
กําหนดรายละเอียดของหลักสูตร  ใหสอดคลองกับสภาพความพรอมและความตองกาของแตละ
ทองถ่ิน  ภายใตการกําหนดโครงสรางและมาตรฐานคุณภาพของหนวยงานภาครัฐอยางเปนระบบ  นก
วิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมไวหลายหลากดังนี้ 
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  ศิริกาญจน  โกสุมภ (2542:61-70)ไดทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน
เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวาส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีเปนส่ิงกําหนดกระบวนการและแบบแผนการมีสวน
รวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแกเง่ือนไขทางดานบริบทของชุมชน
เง่ือนไขดานสภาพแวดลอมของชุมชนและเงื่อนไขทางดานโรงเรียน ท่ีสําคัญคือการกําหนด
ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน  ตรงกันระหวางผูท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษากับชุมชน  ซ่ึงไดแก  ผูนําชุมชน  ผูบริหารโรงเรียน   และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
คณะครูและผูปกครองนักเรียน       
 อุทัย  บุญประเสริฐ (2545: 189-191) ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียน    โดยสรุปแนวคิดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวา   โดยท่ัวไปการบริหารตาม
แนวคิดนั้นจะตรงกันขามกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  กลาวคือ  ในการบริหารแบบดั้งเดิม  
การบริหารโรงเรียนจะดําเนินการโดยการควบคุมจากภายนอก  เปนหลัก  โรงเรียนมักจะถูกควบคุม
โดยหนวยงานจากสวนกลาง นโยบายการบริหารการศึกษามักไมตรงกับปญหาและสอดคลองกับ
ความตองการของโรงเรียน   แนวคิดเร่ืองการบริหารโดนใชโรงเรียนเปนฐาน  หรือ  School based 
Management  เปนการปรับเปล่ียนกระบวนบริหารโดยการกระจายอํานาจไปสูโรงเรียนซ่ึงเปนหนวย
ปฏิบัติการและให  ผูมีสวนเก่ียวของไดมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาอยางแทจริงศึกษา
อยางแทจริง 
 หลักการสําคัญในการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานท่ีสําคัญ  ประกอบดวย  หลักการ
กระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังสถานท่ีศึกษาใหมากท่ีสุด  หลักการบริหารแบบมี  
สวนรวม  หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชานชนและหลักการบริหารตนเอง  โดยในท้ัง 5 
หลักการมีสาระสําคัญ  ดังนี้  
                   1.หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) เปนการกระจายอํานาจการบริหารและจัด
การศึกษาไปยังสถานศึกษาใหมากท่ีสุด  โดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวยงานท่ีสําคัญในการจัด
การศึกษา  และการเปล่ียนแปลงพัฒนาการศึกษาของเด็ก 
                  2.หลักการมีสวนรวม (Paticipation  Collaboration or Involement) เปนการเปดโอกาสให
ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดมีสวนรวมในการบริหาร  รวมตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา
เพราะการท่ีบุคคลที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการจัดในการจัดการศึกษา  จะเกิด
ความรูสึกเปนเจาของ  และจะเต็มใจและยินดีรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน 
                 3.หลักการคืนอํานาจ  (Return Power People) ในอดีตการจัดการศึกษาจะเปนแบบมีการ
รวมอํานาจการจัดการศึกษาไวท่ีสวนกลาง  แตเม่ือความเจริญกาวหนาในดานตาง  ๆ  มีมากข้ึนคนมี
การศึกษามากข้ึนสังคมเปล่ียนแปลงไป การจัดการศึกษาในสวนกลางเร่ิมมีขอจํากัดไมสนองตอความ
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ตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง  จึงตองคืนอํานาจสูทองถ่ิน  สูผูท่ีเกี่ยวของและผูมีสวนได
สวนเสียและประชาชน  ไดมีบทบาทจัดการศึกษามากข้ึนเปนการคืนอํานาจใหประชาชนหรือทองถ่ิน
จัดการศึกษาเอง 
               1.หลักการบริหารตนเอง (Self managing) เนื่องจากในระบบจัดการศึกษาโดยท่ัวไปนั้น
มักจะกําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลางเปนหลักในแทบทุกเร่ือง 
โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริงในการบริหารและจัดการดวยตนเองเลย  การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานนั้นมีความเช่ือวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายน้ันทําไดหลายวิธีและถาสวนกลางทําหนาท่ี
เพียงแตกําหนดนโยบายและเปาหมาย  แลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเอง  โดยให
โรงเรียนมีอํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบในการดําเนินการได  แลวแตความพรอมและ
สถานการณของ  โรงเรียน ผลท่ีไดรับนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม 
               2.หลักการตรวจสอบและถวงดุลย  (Check  And Balance)  เปนในลักษณะสวนกลางกําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน  และใหองคกรอิสระตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน 

       จากการประมวลแนวคิดของนักวิชาการและองคกรตางๆสรุปไดวาการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานเปนกลยุทธในการปรับปรุงการศึกษาโดยเปล่ียนอํานาจในการตัดสินใจจาก
สวนกลางไปสูโรงเรียนใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไดมีอํานาจในการ
บริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการตัดสินใจในการบริหารเร่ืองตางๆโดยให
เปนไปตามความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน โดยยึดหลักเบ้ืองตนคือ การถายโอนอํานาจ
ของสถานศึกษาไปสูชุมชน เพ่ือใหการมีสวนรวมของชุมชนของประชาชนมีความหมายและเกิดการ
ตัดสินใจในสวนท่ีมีผลกระทบกับชุมชนของเขาตามแนวคิดกระบวนการรวมคิด รวมทํา ซ่ึงมีความ
แตกตางกันตามสภาพชุมชน การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคคลในองคการและนอกองคการ
นั้นมีระดับและมีวิธีการแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบทบาทของผูนํา และรูปแบบของภาวะผูนําดวย จึง
กลาวไดวาภาระผูนําและการมีสวนรวมสัมพันธกัน ซ่ึงช้ีใหเห็นวาหากผูนํามีความเปนเผด็จการในการ
ใช อํานาจมากในการมีสวนรวมก็อยู ในระดับตํ่า  ในทางตรงกันขามถามี ผูนํ าวิญญาณเปน
ประชาธิปไตย การมีสวนรวมก็ยอมอยูในเกณฑสูงข้ึนการใชภาวะผูนําตามสถานการณและสภาวะ
แวดลอมท่ีสมควรนาจะสงผลสนับสนุนการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไดดี 
แนวการจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานซ่ึงเปนองคคณะบุคคลมีความสําคัญในการบริหารแบบ
ใชโรงเรียนเปนฐานท่ีสําคัญ ประกอบดวย หลักการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยัง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

48 

สถานศึกษาใหมากท่ีสุด หลักการบริหารแบบมีสวนรวม หลักการคืนอํานาจใหกับประชาชนและ
หลักการบริหารตนเอง โดยในท้ัง 5 หลักการสําคัญ ดังนี้ 
 1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) เปนการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัด
การศึกษาไปยังสถานศึกษาใหมากท่ีสุด โดยมีความเช่ือวาโรงเรียนเปนหนวยงานที่สําคัญในการจัด
การศึกษา และเปล่ียนแปลงพัฒนาการศึกษาของเด็ก 
 2. หลักการมีสวนรวม (Participation Collaboration or Involiment) เปนการเปดโอกาสใหผูท่ี
เกี่ยวของและผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการบริหาร รวมตัดสินใจและรวมกันจัดการศึกษา 
เพราะการท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวของและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะเกิด
ความรูสึกเปนเจาของ และเต็มใจ ยินดีรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 3. หลักการคืนอํานาจ (Return Power People) ในอดีตการจัดการศึกษาจะมีการจัดแบบรวม
อํานาจการจัดการศึกษาไวท่ีสวนกลาง แตเม่ือความเจริญกาวหนาในดานตางๆมีมากข้ึนคนมีการศึกษา
มากข้ึนสังคมเปล่ียนแปลงไปจัดการศึกษาในสวนกลางเร่ิมมีขอจํากัดไมสนองตอความตองการของ
ผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองคืนอํานาจสูทองถ่ิน สวนผูท่ีเกี่ยวของและผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย
และประชาชน ไดมีบทบาทจัดการศึกษามากข้ึนเปนการคืนอํานาจใหประชาชนหรือทองถ่ินจัด
การศึกษาเอง 
 4. หลักการบริหารตนเอง (Self managing)  เนื่องจากในระบบการจัดการศึกษาโดยท่ัวไปนั้น
มักจะกําหนดใหโรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลางเปนหลักในแทบทุกเร่ืองโรงเรียนไมมี
อํานาจอยางแทจริงในการบริหารจัดการดวยตนเองเลย การบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานนั้นมีความ
เช่ือวาในการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธีและถาสวนกลางทําหนาท่ีเพียงแตกําหนด
นโยบายและเปาหมาย แลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอํานาจ
หนาท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการได แลวแตความพรอมและสถานการณของโรงเรียน ผล
ท่ีไดรับนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม 
 5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) เปนลักษณะสวนกลางกําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐานและใหองคกรอิสระตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน 
                จากการประมวลแนวคิดของนักวิชาการตางๆสรุปไดวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เปนกลยุทธในการปรับปรุงการศึกษาโดยเปล่ียนอํานาจในการตัดสินใจจากสวนกลางไปสูโรงเรียนให
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไดมีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรยีน มี
หนาท่ีรับผิดชอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการเร่ืองตางๆโดยใหเปนไปตามความตองการของ
ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน โดยยึดหลักเบ้ืองตน คือ การถายโอนอํานาจของสถานศึกษาไปสูชุมชน 
เพ่ือใหการมีสวนรวมของประชาชนมีความหมาย และเกิดการตัดสินใจในสวนผลกระทบกับชุมชน
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ของเขา ตามแนวคิดกระบวนการการรวมคิด รวมทํา ซ่ึงมีความแตกตางกันตามสภาพชุมชน การมี
สวนรวมในการบริหารของคณะบุคคลในองคการและนอกองคการนั้นมีระดับและวิธีการท่ีแตกตาง
กัน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบทบาทของผูนํา และรูปแบบของภาวะผูนําดวย จึงกลาวไดวาภาวะผูนําและการมี
สวนรวมสัมพันธกัน ซ่ึงช้ีใหเห็นวาหากเปนผูนําท่ีมีความเปนเผด็จการในการใชอํานาจมากการมีสวน
รวมก็จะอยูในระดับตํ่า ในทางตรงกันขาม ถาผูนํามีความเปนประชาธิปไตย  การมีสวนรวมก็อยูใน
ระดับสูงข้ึน การใชภาวะผูนําตามสถานการณและสภาวะแวดลอมท่ีสมควรนาจะสงผลสนับสนุนการ
มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไดดี 
 การมีสวนรวมของคณะกรรการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือการมีสวนรวมของผูมีสวน
เกี่ยวของ มีหลายรูปแบบ มีนักวิจัยไดทําการวิจัยและช้ีใหเห็นวาการบริหารแบบมีสวนรวม ทําให
ประสิทธิภาพการทํางานและขวัญสูงข้ึน ลดความสูญเสียและการขาดงานนอยลง และการบริหารแบบ
มีสวนรวมใชไดดีกับองคกรและพนักงานทุกประเภท ตามรูปแบบและแนวทางดังนี้ 
                นรีวรรณ พรหมชุน และคณะ (2537 : 7) ไดศึกษาวิจัยการมีสวนรวมของกรรมการศึกษา
ประจําโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบทยากจน จังหวัดขอนแกน ได
แบงรูปแบบของการมีสวนรวมของกรรมการศึกษา ไว 2 ดาน คือ 
 1. การมีสวนรวมในดานนโยบาย ไดแก การใหขอมูล การใหคําแนะนํา และการรวมตัดสินใจ 
 2. การมีสวนรวมในดานการปฏิบัติการ เชน แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ ประชาสัมพันธ และ
ประสานงาน 

อุทัย  บุญประเสริฐ  ( 2542  :  1-4  )  ไดพบวารูปแบบของการมีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานแบงเปน 3  รูปแบบดังนี้ 
 1.  รูปแบบท่ีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก  ( administrative control )  ผูบริหารโรงเรียนจะเปนผู
มีอํานาจตัดสินใจข้ันสุดทาย  สวนคณะกรรมการจะมีบทบาทใหขอคิดและเสนอแนะในการบริหาร
เทานั้น 
 2.  รูปแบบที่มีครูเปนหลัก  ( Professional control) รูปแบบน้ีคณะกรรมการโรงเรียนจะมี
ตัวแทนครูในสัดสวนมากท่ีสุด โดยมีบทบาทเปนท้ังกรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการบริหาร 
 3.  รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลัก  ( Community control) รูปแบบนี้การบริหารจะควบคุม
โดยชุมชนคณะกรรมการโรงเรียนจะมีสัดสวนจํานวนตัวแทนผูปกครองชุมชนมากท่ีสุด 

ปจจัยท่ีเปนองคประกอบของส่ิงแวดลอมภายนอกสถานศึกษา   ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของ
การบริหารแบบมีสวนรวมแบงออกเปน 4 ดานไดแก 
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  1. ดานสังคม ชุมชนดั้งเดิมจะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาหรือกิจกรรมของโรงเรียนมาก 
สวนชุมชนท่ียายมาจากถ่ินอ่ืน ถามาต้ังหลักแหลงอยางถาวรจะมีสวนรวมระดับปานกลาง แตถาต้ัง
หลักแหลงไมถาวรจะมีสวนรวมนอย 
      2. ดานวัฒนธรรม  ในชุมชนจะมีความสัมพันธระหวางวัด บาน และโรงเรียน 
      3. ดานการเมืองการปกครอง  ในบริบทของชุมชนชานเมือง การศึกษาจะพัฒนาไปไดมาก
นอยเพียงใดนั้น จะข้ึนอยูกับการเมือง ปจจุบันมีการปฏิรูปทางการเมืองและกอใหเกิดการปฏิรูปทาง
การศึกษาควบคูกันไป โดยใหชุมชนมีสวนรวมมากข้ึน แตปจจุบันพบวาประชาชนยังมีพื้นฐานทาง
การศึกษาคอนขางตํ่า  ทําใหการพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตยเปนไปอยางเช่ืองชา
ขณะเดียวกันประชาชนท่ีมีพื้นฐานทางการศึกษาต่ํา ยังไมเขาใจระบบการมีสวนรวมในกาจัดการศกึษา
มากข้ึน 
       4. ดานเศรษฐกิจ  ชุมชนท่ีมีเศรษฐกิจดี จะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในระดับสูงโดย
บริจาคเงิน  ส่ิงของ  และรวมเปนกรรมการสถานศึกษา  สวนชุมชนท่ีมีรายไดนอย และการศึกษาไม
สูงจะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในระดับตํ่า  เนื่องจากตองใชเวลาในการทํามาหากิน 
   องคประกอบสําคัญนอกเหนือกรอบทฤษฎีกลาวคือคุณลักษณะของผูบริหารท่ีเปนเง่ือนไข
แหงความสําเร็จดวยความตระหนักในบทบาทหนาท่ี  เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของกันและกัน
โรงเรียนตองมาประสานงานกับชุมชนอยางตอเนื่อง  สรางความเขมแข็งทางวิชาการ  เปนผูนําทาง
เทคโนโลยี ผูบริหารและครูเปนตัวอยางท่ีดีและเปนท่ีเช่ือถือศรัทธาของทุกคน 

ขอเสนอแนะแนวทางที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาโดยการบริหารแบบ  มี
สวนรวมดังน้ี 
    ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
             หนวยงานท่ีมีสวนสําคัญในการวางแผนและกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ควร
กําหนดนโยบายอยางชัดเจนวาการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริการ การศึกษานั้นมีขอบเขต
มากนอยเพียงใด ท้ังดานบทบาทหนาท่ี  และกระบวนการบริหาร ควรวางแผนใหประชาชนรับทราบ
บทบาทและหนาท่ีและกระบวนการ  การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท่ัวถึง 
รัฐควรจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหพียงพอและท่ัวถึงไมเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางโรงเรียนท่ี
ตั้งอยูในเมืองหรือหางไกล  เพื่อกอใหเกิดคุณภาพทางการศึกษาอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม 
       ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ 
                 ในการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ควรมีการวิเคราะหและสงเคราะห
ปญหาความตองการของนักเรียน  ผูปกครอง  และ ชุมชน  มีการสํารวจทรัพยากรที่สามารถเก้ือหนุน
ศักยภาพของโรงเรียน  และชุมชนตามบริบทท่ีมีอยู  เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพเปน
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รูปธรรม ใหชุมชนมีสวนรวมวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  ท้ังดานการจัดการเรียนการสอน  
และพัฒนาดานส่ิงแวดลอม  โดยภูมิปญญาทองถ่ินเขามารวม  เพื่อรักษาพื้นเพทางวัฒนธรรมไทย  
และเกิดความรัก  ความภูมิใจในชุมขนของตนเอง  ผูบริหารละบุคคลากรของสถานศึกษา  ควรศึกษา
ชุมชนในพื้นที่ท่ีโรงเรียนต้ังอยูอยางละเอียด  เพื่อสรางปฏิสัมพันธและสามารถเขาถึงชุมชนอยาง
แทจริง   เขารวมกิจกรรมท่ีชุมชนจัดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  พรองท้ังใหบริการ
ชุมชนอยางจริงจังและเต็มใจ  ควรนําหลักการบริหารแบบรัฐ ( Good Governance) มาใชในการ
บริหารกลาวคือ ใหชุมชนมีสวนรวม มีความยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได 
       ปจจัยท่ีเปนปญหาและอุปสรรค  ตอการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรรม
การสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีนักการศึกษาและผูทําการวิจัยไดศึกษาไวดังนี้ 
 นรีวรรณ  พรหมชุม  และคณะ  (2537 : ก-ค) ไดสรุปวาปญหาในการมีสวนรวมของกรรม
การศึกษาสวนใหญ คือ ขาดความรูเกี่ยวกับงานและบทบาทของตนเอง ไมมีเวลาพอ และถูกขอบริจาค
ทรัพยส่ิงของ สวนปญหาของกรรมการสถานศึกษาเกือบคร่ึงหนึ่งคือ ผูบริหารโรงเรียนไมใหโอกาส
ในการมีสวนรวมและขาดความรวมมือจากประชาชนไปติดตอ 
 สัมพันธ   อุปรา(2541 : บทคัดยอ) ไดพบวา ปญหาท่ีสําคัญคือ เม่ือมีการประชุม 
คณะกรรมการโรงเรียนมักจะไมแสดงความคิดเห็น สวนใหญจะคลอยตามประธานในท่ีประชุม 
ขอเสนอแนะท่ี คือ โรงเรียนโรงเรียนตองยอมรับในความสามารถในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
โรงเรียนมากข้ึน 
                    พรธิดา บุญชู(2546: 77-84) สรุปวา ปญหาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนมี 4 ดาน ดังนี้ ดานงานวิชาการ คณะกรรมการไมไดรวมเห็นชอบในสาระ
หลักสูตรและรวมประเมินคุณภาพ ดานงบประมาณ คณะกรรมการไมไดเขามารวมประเมินผลการใช
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการไมมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร ดาน
บริหารทั่วไป คณะกรรมการไมไดมีโอกาสเขามากําหนดเปาหมายและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน ถาโรงเรียนมีการเปดโอกาสใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษามากยิ่งข้ึนก็จะทําใหปญหาท่ีกลาวมานอยลง 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงเปนองคคณะบุคคลมีความสําคัญยิ่งในการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม จึงตองอาศัยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาหลากหลายและเขาใจ
การศึกษา มีความมุงม่ัน มีเวลาท่ีจะอุทิศแรงกาย แรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนใหมีคุณภาพ และ
ไดมาตรฐานตามท่ีชุมชน สังคม และประเทศชาติตองการ ซ่ึงจะสงผลใหชุมชน สังคม เขมแข็ง 
ผลผลิต คือ นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพ และสงผลใหประเทศชาติกาวหนา 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(2546 : 19-21) กลาวถึงความหมายวาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนองคคณะบุคคลท่ีทํางานรวมกับสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความ
เขมแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาดวยตนเองไดตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด 
กระทรวงศึกษาธิการ(2547:1) คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง ตัวแทนของประชาชนผูมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูในชุมชน บทบาทหนาท่ีของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
องคประกอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2543 ใหมี
คณะกรรมการสถานศึกษาทุกสถานศึกษา อยางนอยสถานศึกษาละเจ็ดคนและไมเกินสิบหาคนโดยมี
องคประกอบของโครงสรางและสัดสวนของคณะกรรมการสถานศึกษาตอไปนี้ 
 1.ผูแทนผูปกครองหมายถึง ผูแทนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น จํานวนไมเกิน สองคน 
 2. ผูแทนครู หมายถึง ผูแทนของขาราชการครูผูปฏิบัติหนาท่ีการสอนและผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน 
 3. ผูแทนองคกรชุมชน หมายถึง ผูแทนของชุมชน สมาคม มูลนิธิ องคกรเอกชนหรือกลุม
บุคคลในรูปแบบอ่ืนใด ท่ีดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของสาธารณะ และมีท่ีตั้งอยูในเขตบริการของ
สถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกินสองคน 
 4.ผูแทนองคกรทองถ่ิน หมายถึง ผูแทนของเทศบาล องคกรบริหารสวนจังหวัด องคกร
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืน จํานวน
ไมเกินสองคน 
 5.ผูแทนศิษยเกา หมายถึง ผูแทนของสมาคมศิษยเกา หรือบุคคลที่เคยศึกษาจากสถานศึกษา
นั้น จํานวนไมเกินสองคน 
 6.ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูนําทางศาสนา ผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถ่ิน ขาราชการบํานาญ 
ขาราชการอ่ืนนอกสังกัดสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐอ่ืนเจาของ
หรือผูบริหารสถานศึกษา จํานวนไมเกินส่ีคนใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการโดย
ตําแหนง และใหคณะกรรมการสถานศึกษาคนหน่ึงในขอ 1,3,4,5และ 6เปนประธานและอีกคนหนึ่ง
เปนรองประธาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ(2547:8-13) องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กําหนดตามกฎกระทรวงท่ีประกาศใชเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2546 กําหนดใหคณะกรรมการ
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สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกเจารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และกําหนดคําจํากัดความวา ดังน้ี 
 ผูปกครอง หมายความวา บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดา ซ่ึงเปนผูใชอํานาจในการปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของนักเรียนและใหความหมายรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยูดวย
เปนประจํา หรือนักเรียนอยูรับใชการงาน 
 ครู หมายความวา บุคลากรในวิชาชีพซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและการ
สงเสริมการเรียนรูของผุเรียนดวยวิธีการตางๆในสถานศึกษาของรัฐ 
 สถานศึกษา หมายความวา โรงเรียนวิทยาลัย หรือหนวยงานการศึกษาท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนของ
รัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีไดรับงบประมาณจากรัฐแตละ
แหง ยกเวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยการเรียน 
สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายความวา สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน ไมเกินสามรอยคน 
สถานศึกษาขนาดใหญ หมายความวา สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนเกินสามรอยคนข้ึนไป 
 องคกรชุมชน หมายความวา ชุมชนหรือองคกรท่ีมีประชากรรวมตัวกันไมนอยกวาสิบหาคน 
เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไม
นอยกวาหนึ่งป มีผลงานท่ีเกี่ยวของหรือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรองและมีท่ีตั้งท่ีแนนอนอยูใน
ทองท่ีตําบล หรือแขวงท่ีเปนภูมิลําเนาของนักเรียนในสถานศึกษา หรือทองท่ีตําบลหรือแขวงท่ี
สถานศึกษาตั้งอยู 
 องคการปกครองสวนทองถ่ิน หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล องคกร
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรบริหารสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีไดรับการจัดต้ัง
ตามกฎหมาย ซ่ึงสถานศึกษาต้ังอยู 
 ศิษยเกา หมายความวา ผูท่ีสถานศึกษารับรองวาสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถานศึกษา
นั้น 
 คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแตละแหง 
 กรรมการ หมายความวา  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแตละแหง 
 ผูอํานวยการ หมายความวา ผูอํานวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแตละแหง 
 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีสถานศึกษาตั้งอยู 
 ในสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวนเกาคน และ
สถานศึกษาขนาดใหญใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวนสิบหาคน ประกอบดวย 
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ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง จํานวนหนึ่งคนกรรมการท่ีเปนผูแทนครูจํานวน
หนึ่งคน กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน จํานวนหนึ่งคน กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวนหนึ่งคน  กรรมการท่ีเปนผูแทนศิษยเกา จํานวนหนึ่งคน กรรมการท่ีเปนผูแทน
พระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาในพ้ืนท่ี จํานวนหนึ่งรูป หรือหนึ่งคนสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก และจํานวนสองรูป หรือสองคนสําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนหนึ่งคนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจํานวนสอง คนสําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ   
ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ประธานกรรมการและกรรมการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ มีอายุ
ไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ ไมเปนบุคคลลมละลายไมเปนคนไรความสามารถ ไมเคยไดรับโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดรับการกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษไมเปนคูสัญญากับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานั้น 
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547:10-16) ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไว 3 ลักษณะ คือ 
 1.อํานาจหนาท่ีในการกํากับ หมายถึง การกํากับใหสถานศึกษาดําเนินงาน ดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศ คําส่ัง และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.อํานาจในการสงเสริม และสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามีความ
เขมแข็ง บริหารงานอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 
ศรัทธา เช่ือถือของประชาชน ชุมชนทองถ่ิน 
 3.อํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฎิบัติงานอยูในสถานศึกษา อํานาจหนาท่ีในสวนนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ข า ร าชการค รู  และ บุคลากรทางการ ศึกษา ท่ี กํ าหนดป ฏิ บัติ หน า ท่ี อ่ืนต าม ท่ีกฎหมาย                     
ระเบียบประกาศ ฯลฯ      กําหนดจากอํานาจหนาท่ีท่ีกลาวมาพอสรุปบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในแตละดานดังนี้ 
ดานวิชาการ 
 ใหความเห็นขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของผูเรียน ชุมชนทองถ่ินใหขอเสนอแนะ และสงเสริม
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สนับสนุนบรรยากาศ สภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ เพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่องรับทราบและให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการเดินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ดานงบประมาณ 
 ใหความเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดต้ังและการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาให
ความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานดานการเงิน และจัดหารายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษาหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกี่ยวกับ
เร่ืองท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ดานงานบุคคล 
 ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ดานการบริหารทั่วไป 
 ใหความเห็นเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา การศึกษาของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารวมท้ังความตองการของชุมชน และทองถ่ิน
รับทราบ ใหความเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกิจกรรม
ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง ตลอดจนนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ความตองการชุมชน และทองถ่ิน และรายงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเม่ือสถานศึกษาไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ังตลอดจนนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และความตองการชุมชน 
และทองถ่ินใหความเห็น ขอเสนอแนะ ประสาน สงเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษารวมท้ังปกครองดูแลรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาตามท่ี
กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการออก
ระเบียบ ขอบังคับแนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงานดานตางๆของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการสงเสริมความ
เขมแข็งในการสรางชุมชนและสรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆในชุมชนทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
เกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด ใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหความสําคัญตอแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ท่ีสถานศึกษาพัฒนาข้ึนตามขอมูลผลการประเมินสภาพปญหาและความจําเปน และ
ศักยภาพของสถานศึกษา ดําเนินการบริหาร/จัดการตามภาระงานของสถานศึกษาใหสามารถ
ดําเนินงานตามแผนดังกลาวไดอยางมีคุณภาพมีการตรวจสอบและทบทวน(ประเมินตนเอง) อยู
ตลอดเวลา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาขอมูลขาวสารไปสูทองถ่ินชุมชนและการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ กระบวนการเรียนการสอนเร่ิม ตั้งแตครูเตรียมการสอนกอนเขาหองเรียน กระบวนการเรียน
การสอน การสอบสัมฤทธ์ิของผูเรียน คุณลักษณะของผูเรียน และการบริหาร/จัดการทุกกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยูตลอดเวลา ท้ังนี้มีการบันทึกตรวจสอบ
ของตนเองของหมวดวิชาและของสถานศึกษาไวเปนหลักฐาน เพื่อใหเห็นรองรอยหลักฐานของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และใชเปนขอมูลในการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอ
นักเรียน ผูปกครอง สาธารณชน และตนสังกัด การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาจะมีรองรอยหลักฐานปรากฏวาไดดําเนินการก็สามารถเขาสูระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามภาระความรับผิดชอบท่ีแทจริง 
และเสนอรายงายผลการพัฒนาคุณภาพตนเองเพื่อรับการประเมินภายนอกได 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
              งานวิจัยภายในประเทศ 
  กฤตย   กานตกัมพล (2543:40) ไดวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชน : การบริหารโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชนถือวาเปนปจจัยหลักท่ีจะชวยใหการปฏิบัติภารกิจดาน
ตางๆ สามารถดําเนินไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ การสรางชุมชนใหเขมแข็งตองสรางโดยใช
การศึกษาเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ และการศึกษาจะเปนเคร่ืองมือท่ีมีพลังอยางแทจริง 
                 สาคร   คุณช่ืน (2543 : 84) ไดวิจัยการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนในการนําภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและขาราชการครูในโรงเรียนมีความรูความเขาใจ 
ความสามารถ ในการเสนอความคิดริเร่ิม ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี ของคณะกรรมการ
โรงเรียนเปนอยางดี ปญหาการนําภูมิปญญาทองถ่ินมารวมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน คือขาด
งบประมาณ ปราชญทองถ่ินมีนอย โรงเรียนขาดความพรอมในดานเวลาเรียน บุคลากร อาคารสถานท่ี
และขาดการตระหนักถึงความสําคัญในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
                  วัชรี   เทพพุทธางกูร ( 2544) ไดวิจัยเร่ือง การศึกษาการวางแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวาการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

57 

จัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน พบวา1) มีการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจแกครู-อาจารย มีการ
พัฒนาบุคลากร มีการแตงต้ังคณะกรรมการ มีการวางแผน มีการนิเทศ มีการประเมินผล 2) การจัดทํา
ขอมูลพื้นฐานการศึกษาและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา มี
การประชุมช้ีแจงทําความเขาใจแกผูรับผิดชอบมาตรฐาน มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา และ
ความตองการจําเปนของโรงเรียนในการใชขอมูลพ้ืนฐานการศึกษา มีการนิเทศ 3) การจัดทําธรรมนูญ
โรงเรียนพบวามีการ ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับครู-อาจารย มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ธรรมนูญโรงเรียน มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปนเพื่อกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียน มีการวางแผนจัดทําธรรมนูญโรงเรียน 4) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พบวา มีการ
ประชุมแจงนโยบายประจําปแกหัวหนาฝายหมวด/งานเขียนงาน/โครงการเพื่อเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนเพื่อพิจารณาโครงการและจัดสรร
งบประมาณ มีการขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและประกาศใช มีการ
นิเทศ มีการประเมินผลและสรุปผล 5)การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน พบวา สวน
ใหญโรงเรียนยังไมไดจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
                กษมน   มังคละคีรี (2545) ไดวิจัยเร่ือง ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร 
 ผลการวิจัยพบวาปจจัยการบริหารอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ดานลักษณะของบุคลากร และดานลักษณะขององคการ อยูใน
ระดับมากตามลําดับ สวนดานลักษณะของสภาพแวดลอม มีการใชอยูในระดับปานกลาง สําหรับดาน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานการควบคุมคุณภาพการศึกษา ดานการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
ดานการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก
ตามลําดับ 
                นิยม   ดงงาม (2545) ไดวิจัยเร่ือง ปญหาและความพรอมในการดําเนินงาน เพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอกของสถานศึกษา ในจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา 
 1. ปญหาในการดําเนินงาน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกของสถานศึกษาโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง 2. ความพรอมในการดําเนินงาน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกของสถานศึกษา 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 3. ขาราชการครูที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ และสังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดหนองคาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการดําเนินงาน 
เพื่อรองรับการประเมินภายนอกของสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 4. ขาราชการครู
ท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และสังกัดกรมสามัญศึกษา มีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับความพรอมในการดําเนินงาน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกของสถานศึกษา โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการจัดระบบ
บริหารสารสนเทศมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนดานการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยขาราชการครูท่ีสังกัด
กรมสามัญศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมในการดําเนินงานมากกวาขาราชการครูท่ีสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ท่ีอยูในจังหวัดหนองคาย 
                  ประสิทธ์ิ   ปรีดาศักดิ์ (2545) ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตปอมปราบศัตรูพาย  ผลการวิจัยพบวาสถานศึกษาใชทฤษฎีวงจร
คุณภาพ P D C A และรวมคิดรวมทําในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สวนการจัดทําขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา สถานศึกษาใหความสําคัญขอมูลนักเรียนมากท่ีสุดสถานศึกษากําหนด
มาตรฐานการศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สถานศึกษาใชวิธีการ
นิเทศภายในติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา พบวา อยูในข้ันพอใจถึงนาพึงพอใจ  โดยมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 61-70 ดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบปญหาและอุปสรรคหลักๆ 3 ประการ คือ ดานบุคลากร การขาดแคลนงบประมาณ 
และขาดเคร่ืองมือ อุปกรณในการปฏิบัติงาน จากการวิจัยพบวา เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงโยกยาย
ผูบริหาร    บอยครั้งและบุคลากรขาดความรู ความเขาใจ และทักษะดีพอในการปฏิบัติงานดานแนว
ทางการปรับปรุงแกไขเพ่ือการพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบวา     1) 
ดานบุคลากร ควรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2) ควรจัดสรรงบประมาณใหตามความตองการ
ของโรงเรียนอยางเพียงพอเพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ 3) การจัดระบบขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา ควรจัดเก็บขอมูลไวในคอมพิวเตอร สามารถเรียกใชงานไดตลอดเวลา 
               สมเกียรติ  พละจิตต (2545) ไดวิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย
พบวา สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยรวม อยูในระดับมากและปญหาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ผูบริหารและครูผูสอน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโดยรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน ผูบริหารและครูผูสอน ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพในโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
โดยผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 10 ป 
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                 สมชาย   ใจเท่ียง (2545) ไดวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา
สภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและปฐมวัย 8 ข้ันตอน คือ 1)การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2)การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 3)การจัดทําแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4)การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5)การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6)การประเมินคุณภาพการศึกษา   
7)การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 8)การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สวนใหญมี
สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก และมีปญหาการดําเนินงานอยูในระดับนอย 
                สมมนา   สุวรรณนที (2545) ไดวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพการปฏิบัติและปญหาดาน
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กลุมสถานศึกษาภาคกลาง 
กรมอาชีวศึกษา  ผลการวิจัยพบวาสภาพการปฏิบัติดานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กลุมสถานศึกษาภาคกลาง กรมอาชีวศึกษาอยูในระดับปาน
กลาง 4 ดาน ปญหาจากการปฏิบัติดานกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกอง
การศึกษาอาชีพ กลุมสถานศึกษาภาคกลาง กรมอาชีวศึกษา อยูในระดับปานกลางท้ัง 4 ดานพิจารณา
ตามตัวแปรท่ีศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นตอสภาพ
ปฏิบัติดานกระบวนการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ0.01 ท้ัง 4 ดาน อาจารยชายและอาจารยหญิง มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติดาน
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย ( 2545 : บทคัดยอ)ไดศึกษาสภาพการดําเนินงาน
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 453 โรงเรียน โดย
ไดศึกษาดานปจจัย ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบการศึกษา สรุปไดดังนี้ สภาพ
การดําเนินงานของโรงเรียนเก่ียวกับพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา 
โรงเรียนขนาดใหญ มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด เกือบทุกดาน ยกเวนดานผลผลิต 
โรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุดเกือบทุกดาน ยกเวนดานผลกระทบ  
เม่ือพิจารณาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนรายดาน ดานปจจัย พบวา บุคลากร ครู ผูบริหาร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และการชวยเหลือสนับสนุนจากผูปกครอง กรรมการสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด ดานกระบวนการ พบวา ธรรมนูญโรงเรียนมีความสอดคลองกับ
วิสัยทัศน ภารกิจและศักยภาพของโรงเรียนและการเตรียมการ โดยการสรางความตระหนัก              
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แกบุคลากรในโรงเรียน การดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด ดานผลผลิต พบวา ผูบริหารมีความเปน
ประชาธิปไตย มีมนุษยสัมพันธ และมีวิสัยทัศน การดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด 
                 ชูชาติ   บุญสม (2546:85) ไดศึกษาปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามหนาท่ี   
ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุน
ให เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี                
ของกรรมการสถานศึกษามากข้ึน โรงเรียนสวนใหญมีผลการปฏิบัติงานเปนเชิงประจักษ การให
เกียรติและจัดกิจกรรมรวมกับกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและชุมชนอยางตอเนื่อง ยอมเปนผลสง
ทําใหปญหาท่ีจะเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการสถานศึกษานั้นมีนอยลง 
  พรธิตา   บุญชู(2546 :77-84) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครนายก
พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนระดับประถมศึกษา สรุปไดดังนี้ ดานงานวิชาการ มีสวนรับรูการ
รายงานผลการจัดการศึกษาเม่ือส้ินป การศึกษามีสวนรวมในการจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนของ
โรงเรียนและมีสวนรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียน ดานงบประมาณ มีสวน
รวมระดมทรัพยากรในทองถ่ินมาสนับสนุนในการจัดการศึกษา มีสวนรวมกําหนดแผนงานในการ
ระดมทรัพยากรตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคลมีสวนรวมให
ขอเสนอแนะในการใชภูมิปญญาทองถ่ิน มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ตามหนาท่ีของบุคลากรใน
โรงเรียน ดานบริหารงานท่ัวไป มีสวนรวมในการใหการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจําปและประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ของโรงเรียนสูชุมชนผูบริหารโรงเรียนมีความต่ืนตัวในเร่ืองการใหคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 อภิชาต์ิ  เตียวิเศษ (2546) ไดวิจัยเร่ืองการประกันคุณภาพภายในท่ีสงผลตอการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนท่ีเปนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน และการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของ
โรงเรียนท้ังโดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก การประกันคุณภาพภายในดานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน กับดานกิจการนักเรียนสงผลตอการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 
            งานวิจัยในตางประเทศ 
 แพ็ตทริเซีย (Patricia 1996 : 4-6 ) ไดศึกษาการประเมินการกาวหนาไปสูการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมัน สวีเดน ฝร่ังเศส นิวซีแลนด และออสเตรเลีย 
พบวามีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในระบบท่ีมีการประกันคุณภาพการศึกษานั้น กลไกทางสังคม
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ชวยทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง ในประเทศเยอรมันมีการเปล่ียนแปลงอยางมากมาย จากจังหวัดหนึ่ง
ไปอีกจังหวัดหนึ่ง การประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมการประเมินคือกระบวนการท่ีชัดเจน 
ในประเทศสวีเดนเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมากมายในการประกันคุณภาพ ฝร่ังเศสใหความสําคัญ
และเช่ือถือจากการใชขอสอบภายนอก โรงเรียนมีการควบคุมจากสวนกลาง ในประเทศนิวซีแลนดให
ความสําคัญกับการประเมินจากบุคคลภายนอกสถานศึกษา นําเอาระบบการสอนมาตรฐานกลาง ซ่ึง
อางอิงไปสูการยอมรับท่ีเปนมาตรฐาน และในประเทศออสเตรเลียมีการนําเอาระบบการประเมินผล
โดยใชขอสอบมาตรฐาน มีการตรวจสอบอยางมีแบบแผนสูการควบคุมคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและการศึกษาข้ันสูงตอไป 
 สปริง (Spring  1996  : 156) ไดศึกษาการประเมินความรู ความเขาใจรับรูถึงคุณภาพของ
โรงเรียนระบบจอรนสันในชนบท จุดมุงหมายเพ่ือการวิเคราะหถึงความแตกตางในการเขาใจรับรูใน
คุณภาพของโรงเรียน ตามเกณฑมาตรฐาน 7 ประการ คือดานภาวะผูนํา ดานขอมูล ดานการวางแผน 
ดานความคิดเห็น ดานคุณภาพของกระบวนการ ดานผลของคุณภาพ และดานผลของการบริการ โดย
วิธีสัมภาษณบุคลากรและผูเรียนเกี่ยวกับมาตรฐาน 7 ประการ มีความเขาใจและรับรูแตกตางกัน 
                นิวไบ (Newby. 1998 :89) ไดศึกษาเร่ืองการบริหารคุณภาพท้ังองคกร (TQM) ในโรงเรียน
ประถมศึกษา จุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อท่ีจะรวบรวมขอมูลของการวิเคราะห เปรียบเทียบคุณภาพ
ของโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีใชระบบการบริหารคุณภาพท้ังองคกรและโรงเรียนท่ีไมใช โดยสํารวจ
จากโรงเรียนท่ีใชจํานวน 4 โรงเรียนและโรงเรียนท่ีไมใชจํานวน 4 โรงเรียน ผลการศึกษาพบวา 
บุคลากรในโรงเรียนท้ัง 2 ประเภท มีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีแตกตางกัน โรงเรียนมีคุณภาพ
แตกตางกัน โรงเรียนท่ีใชระบบบริหารคุณภาพท้ังองคกร (TQM) จะบริหารงานตามความตองการ 
ความพอใจของผูปกครอง ชุมชนและนักเรียน บุคลากรทุกฝายมีความรวมมือกัน จึงทําใหโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 
 ฮอยเทช (Hoitash  2002:abstract) ไดศึกษาการพัฒนาและแผนการประกันคุณภาพเคร่ืองมือ
สําหรับการพัฒนาองคกรในการจัดการ โดยอาศัยการตัดสิทธิกลุมบุคคล พบวา ทางเลือกในการเขาถึง
เพื่อตรวจสอบ และประมวลผลการพัฒนาแผนการประกันคุณภาพในองคกร ในการจัดการซ่ึงตอง
อาศัยกลุมผูใหญสําหรับพัฒนาขอเสียหาย ท่ีใชการประเมินท่ีเจาะจงโดยเฉพาะดังนี้ ประมวลผลการ
พัฒนาการประกันคุณภาพและการเพิ่มแผนงานท่ีเนนการมีสวนรวม ผลลัพธของการประกันคุณภาพ
ตามแผนงานคุณภาพเพิ่มข้ึน ขอบเขตเพ่ือการประเมินโปรแกรมประมวลผล พบวา วางแผนโปรแกรม 
ตรงประเด็นและมีมาตรฐานการประเมินสําหรับการปฏิบัติงาน มีเคร่ืองมือ มีระเบียบแบบแผน และมี
ผลลัพธของการประกันตามแผนคุณภาพแนนอน คือรายงานและประโยชนของการประเมินโปรแกรม 
จัดใหเขาถึงระเบียบ คือการตรวจสอบ ดานความสัมพันธเพ่ือมาตรฐานการประเมินโปรแกรมพัฒนา
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โดยความรวมมือของคณะกรรมการมาตรฐานสําหรับการประเมินการศึกษาซ่ึงในอนาคต ตองไดรับ
การสนับสนุน การตระเตรียมจากผูชํานาญ 
 
สรุป 
 จากการศึกษาวิจัยผลงานของตางประเทศ พบวา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการนํา
ยุทธวิธีท่ีใชในระบบธุรกิจท่ีประสบผลสําเร็จแลว มาใชในระบบการจัดการศึกษาเพื่อใหการศึกษา
ของประเทศไทยมีความเปนมาตรฐานไดรับความเช่ือถือจากชุมชนและในสังคม การจัดการศึกษาจะ
ประสบความสําเร็จไดตองอาศัยชุมชนทองถ่ินใหการสนับสนุนรวมมือท้ังดานการบริหาร 
งบประมาณ และความชวยเหลือดานแรงกายในการพัฒนาสถานศึกษา การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจึงเปนกระบวนการท่ีตองอาศัยความรวมมือ รวมแรงจากชุมชนทองถ่ินเพื่อใหสถานศึกษา
มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาและไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องคการมหาชน และจากชุมชนในสังคม  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 3   ดังนี้ 
  
ขั้นตอนการดําเนินงานการวิจัย 
 ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน และ
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 3  
จํานวน 54 แหง ผูวิจัยจึงกําหนดข้ันตอนการดําเนินการเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ ปญหา และ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของแกไขขอบกพรองตางๆและเสนอขอความเห็นชอบการจัดทําสารนิพนธ         
ตอภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัยเปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยจัดสรางเคร่ืองมือ ทดสอบเคร่ืองมือ 
ปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองมือ  นําเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนไปเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร            
ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบวิธีวิจัย แลวนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมขอมูลไดมาทําการตรวจสอบ         
ความถูกตองทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติแปลผลและวิเคราะหขอมูล 

ข้ันตอนท่ี  3  รายงานผลการวิจั ย เปน ข้ันตอนของการ จัดทําร างรายงานการวิจั ย                   
เสนอคณะกรรมการผูควบคุมสารนิพนธตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงขอบกพรองตามท่ีคณะกรรมการ       
ผูควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพและสงรายงานผลการจัดทําสารนิพนธฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 

เพื่อใหงานวิจัยคร้ังนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัย
จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงประกอบดวย ประชากร ตัวแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือและการสราง
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล วิธีวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิจัย 
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               แผนแบบของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive   research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยโดย
ศึกษาประชากรกลุมเดียว ตรวจสอบสภาวการณ ไมมีการทดลอง (The one – shot ,non – experimental 
case study ) ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง (diagram ) ไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               S                          หมายถึง                ประชากรท่ีศึกษา 
                              X                         หมายถึง                ตัวแปรตาง ๆท่ีนํามาศึกษา 
                              O                  หมายถึง                 ขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษา 
 
              ประชากร 
 ประชากรของการวิจัยคร้ังนี้ คือ สถานศึกษาท่ีสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 
3  ท้ังหมด  จํานวน 54  โรงเรียน ยกเวนโรงเรียนเอกชน  
 ผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงแบงออกเปน 
3 กลุม คือ 1.ผูบริหารสถานศึกษา 2. ครู 3.ผูแทนชุมชนทองถ่ิน ของสถานศึกษาในแตละแหงท่ีสังกัด
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเขต 3  
(รายละเอียดในภาคผนวก ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                                      O 
 
 
 

                S                 x              
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ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใชศึกษาประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรท่ีศึกษาซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
                 1. ตัวแปรพื้นฐานเปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
หมายถึง เพศ หญิง หรือ เพศชาย อายุ หมายถึง อายุจริงนับเปนจํานวนป ระดับการศึกษา แบงเปน       
3ระดับ คือ  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีและ สูงกวาปริญญาตรี สาขาท่ีสําเร็จการศึกษาและ
ประสบการณในการทํางาน หมายถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหนาท่ีปจจุบัน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษาไดแก การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                               2.1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การสรางระบบการจัดการขอมูล
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสามารถใชตัดสินใจ วางแผนพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา 

               2.2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา หมายถึง การพัฒนาผูเรียนทุกคนใหบรรลุผล
สําเร็จตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  2.3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาเปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนเปนระบบเพ่ือท่ีจะสรางหรือปรับแตงวิสัยทัศน จัดลําดับ
ความสําคัญของภารกิจ กําหนดรูปแบบและการจัดระบบองคกร และการบริหารสถานศึกษา 
  2.4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง วิธีการดําเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีจะใหบรรลุผลตามเปาหมายน้ันๆ 
  2.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการประเมิน
ภายในสถานศึกษาเพื่อการปรับปรุงแกไขใหเกิดคุณภาพตอเน่ือง  

                                2.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินดวยเคร่ืองมือท่ีได
มาตรฐานเพื่อสรางความเช่ือถือในการพัฒนาคุณภาพและเปนเกณฑเทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษา
ท่ีสถานศึกษากําหนด 
  2.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป หมายถึง ผลจากการประเมินภายในของ
สถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีทุกคนมีสวนรวมและดําเนินงาน
มาตลอดปการศึกษา 
  2.8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการตอเนื่องของ
สถานศึกษาควรไดมีการศึกษาคนควาเทคนิควิธีท่ีจะสนับสนุนใหระบบการประกันคุณภาพมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาคร้ังนี้ศึกษาจากหนังสือ  

ตํารา เอกสารการประชุมสัมมนา วารสาร และผลงานการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงาน    
การประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาคนควาและ
จัดสรางข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2  ตอนดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) เชน ตําแหนง อายุ  เพศ  วุฒิการศึกษา  และประสบการณการทํางาน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตอการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 46 ขอ โดยผูวิจัยไดกําหนด
คําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของไลเกิรท (Rensis Likert, อางในพวงรัตน ทวีรัตน 
2543:114 ) 
  ระดับ 1 หมายถึง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานอยูในระดับนอยท่ีสุด ใหมีคาน้ําหนักเทากับ  1  คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานอยูในระดับนอย ใหมีคาน้ําหนักเทากับ  2  คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานอยูในระดับปานกลาง ใหมีคาน้ําหนักเทากับ  3  คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานอยูในระดับมาก ใหมีคาน้ําหนักเทากับ  4  คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานอยูในระดับมากท่ีสุด ใหมีคาน้ําหนักเทากับ  5  คะแนน 
การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการสรางโดยมีข้ันตอน 
ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อกําหนดขอบเขตและเนื้อหาในการทําเคร่ืองมือ 
3. สรางแบบสอบถามและขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา และขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ 
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                4. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คนและนําใหอาจารยท่ีปรึกษา
ตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อความสมบูรณ โดยการหาดัชนีความสอดคลองIOC (  IOC : Index  of   Item 
Objective Congruence)  
                5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช ( try out )กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ท้ังหมด  10  
โรงเรียนท่ีไมใชกลุมประชากรท่ีศึกษา จํานวน 30 ชุด นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา หาคาความ
เช่ือม่ัน (reliability ) ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α- Coefficient )ของครอนบาช                           
( Cronbach  1974 :161) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.97 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร โดยมีการดําเนินการ
ตามลําดับดังนี้ 
                1. ทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    เพื่อขอหนังสือแนะนําตัวใน
การขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนกลุม
ประชากรท้ัง 54 โรงเรียน 
                2. นําแบบสอบถาม พรอมหนังสือแนะนําตัวไปขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทางไปรษณีย ไดขอมูลแบบสอบถามกลับมา
จํานวน 162 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
การวิเคราะหขอมูล 
             การวจิัยคร้ังนี้ใชสถานศึกษาเปนหนวยในการวิเคราะห (unit of analysis) วเิคราะหขอมูลดวย
โปรแกรม SPSS (statistical package for the social sciences) 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 
             การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชสถิติในการวิจัยและวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
               1. การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี (f) และคารอยละ (%) 
               2. การวิเคราะหระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ใชคาเฉล่ีย X  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  S.D. โดยใชเกณฑตามแนวคิดของเบสท         
(John W.Best 1981: 174) ดังนี้               

คาเฉล่ีย  1.00  –1.49 หมายถึง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา          
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับนอย 
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คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา            
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับมากท่ีสุด 
                3. การวิเคราะหระดับความเหน็ โดยนําคาเฉล่ีย( X ) รายดานท้ัง 8 ดานของตัวแทนผูบริหาร 
ตัวแทนครู และตัวแทนชุมชน มาเปรียบเทียบหาความแตกตาง 

สรุป 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  เพื่อทราบการปฏิบัติงาน      
การประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและความเห็นฝายตางๆท่ีมีตอ
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยกําหนดใหสถานศึกษาจํานวน 54 โรงเรียน เปนหนวยวิเคราะห 
(unit of  analysis) ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 54 คน ผูแทนครู            
จํานวน 54 คน และผูแทนชุมชนจํานวน 54 คน รวมจํานวน 162 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย          
เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท้ัง 8 ดาน วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาสถิติ  คาความถ่ี ( f ) คารอยละ (%) คาเฉล่ีย( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

        การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ งานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน  สังกัด
กรุงเทพมหานคร เขต 3โดยใชโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เขต 3 จํานวน 54 โรงเรียน เปนหนวย
วิเคราะห (unit of analysis)  ผูใหขอมูลไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 54 คน ครู จํานวน 54 คน 
และผูแทนชุมชนจํานวน 54 คน รวมท้ังส้ิน 162 คน โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 162 
ฉบับ ไดแบบสอบถามคืนจํานวน 162 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  เม่ือไดขอมูลจากแบบสอบถามแลว 
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
              ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
              ตอนท่ี 2 การวิเคราะหการปฏิบัตงิานการประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
              ตอนท่ี 3 การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน
ฝายตางๆท่ีมีตอการปฏิบัติงานการประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
 ตอนท่ี1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
               สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 จํานวน 162 คน จําแนกสถานภาพตาม อายุ เพศ วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณการทํางาน โดยใชคาความถ่ี (f ) คารอยละ (%) ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ    
                     คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                     กรุงเทพมหานคร เขต 3 จําแนกสถานภาพตาม  อายุ  เพศ  วุฒิการศึกษาและ  
                     ประสบการณ การทํางาน โดยใชคาความถ่ี (f )                 
คารอยละ (%)          n = 162 

ผูบริหาร ครู ผูแทนชุมชน รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. อายุตํ่ากวา 30 ป    
2. อายุ 31-35 ป  
3. อายุ 36-40 ป     
4. อายุ 41-45 ป 
5. อายุ 46 ปขึ้นไป    

0 
10 
9 
6 

29 

0 
18.52 
16.67 
11.11 
53.70 

0 
5 

14 
20 
15 

0 
9.26 

25.93 
37.04 
27.78 

1 
10 
10 
13 
20 

1.85 
18.52 
18.52 
24.07 
37.04 

1 
25 
33 
39 
64 

0.62 
15.43 
20.37 
24.07 
39.51 

รวม 54 100.00 54 100.00 54 100.00 162 100.00 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
1. เพศชาย 
2. เพศหญิง 

25 
29 

46.30 
53.70 

29 
25 

53.70 
46.30 

26 
28 

48.15 
51.85 

80 
82 

49.38 
50.62 

รวม 54 100.00 54 100.00 54 100.00 162 100.00 
วุฒิการศึกษา 
1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 
4. ปริญญาเอก 

 
0 
2 

52 
0 

 
0 

3.70 
96.30 

0 

 
0 
8 

44 
2 

 
0 

14.81 
81.48 
3.70 

 
0 

47 
7 
0 

 
0 

87.04 
12.96 

0 

 
0 

57 
103 

2 

 
0 

35.19 
63.58 
1.23 

รวม 54 100.00 54 100.00 54 100.00 162 100.00 
ประสบการณการ
ทํางาน 
1. ตํ่ากวา 1 ป 
2. 1 - 3 ป 
3. 4 - 6 ป 
4. 6 ปขึ้นไป 

 
 
0 
1 
9 

44 

 
 
0 

1.85 
16.67 
81.48 

 
 
0 

21 
11 
22 

 
 
0 

38.89 
20.37 
40.74 

 
 
0 
0 
5 

49 

 
 
0 
0 

9.26 
90.74 

 
 
0 

22 
25 
115 

 
 
0 

13.58 
15.43 
70.99 

รวม 54 100.00 54 100.00 54 100.00 162 100.00 
 
  จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ผูท่ีมีอายุระหวาง 46 ปข้ึนไปมีมากท่ีสุด จํานวน     
64 คน คิดเปนรอยละ 39.51 รองลงมา อายุ 41-45 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 24.07อายุ36-40 ป 
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 20.37 และอายุ 31-35 ป จํานวน25 คน คิดเปนรอยละ 15.43 ตามลําดับ 
กลุมท่ีมีอายุนอยท่ีสุด คือ ต่ํากวา 30 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.62 สวน เปนหญิงมากวาชาย 
กลาวคือ เปนหญิง 82 คน คิดเปนรอยละ 50.62 เปนชาย 80 คน คิดเปนรอยละ49.38 สวนวุฒิการศึกษา  
ปริญญาโท มีมากท่ีสุดจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 63.58 รองลงมา ปริญญาตรี จํานวน 57 คน      
คิดเปนรอยละ  35.19 และ  ปริญญาเอกมีจํานวนนอยท่ีสุด   2 คน  คิดเปนรอยละ  1.23 สวน
ประสบการณทํางาน มากท่ีสุด กลุมท่ีมีประสบการณการทํางานมากกวา 6 ป จํานวน 115 คน คิดเปน
รอยละ 70.99 รองลงมา กลุมท่ีมีประสบการณการทํางาน 4-6 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 15.43  
และกลุมท่ีมีประสบการณการทํางาน1-3 ป มีจํานวนนอยที่สุด 22 คน คิดเปนรอยละ 13.58  
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน  
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ี  กรุง เทพมหานคร  เขต  3  ผู วิ จั ยไดวิ เคราะหจากค า เฉ ล่ีย  ( X )                     
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน                   

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี                    
กรุงเทพมหานคร เขต 3 จํานวน 8 ดาน  

  N = 54 
ระดับการปฏิบัติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ดาน การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
X  S.D. ระดับ 

1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3.91 0.22 มาก 
2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4.03 0.12 มาก 
3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.13 0.13 มาก 
4 การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.04 0.18 มาก 
5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 4.00 0.20 มาก 
6 การประเมินคุณภาพการศึกษา 3.84 0.20 มาก 
7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 3.99 0.18 มาก 
8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4.00 0.21 มาก 

                                                 รวม 3.99 0.18 มาก 
 จากตารางท่ี 2 พบวา การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เขต 3 ตามมาตรฐานระบบประกัน
คุณภาพภายใน 8 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก( X =3.99 S.D.=.18) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
อยูในระดับมาก จากคาเฉล่ียมากไปนอยดงันี้ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 4 .13 
S.D.=.13) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา( X =4.04 S.D.= .18)  การพฒันามาตรฐาน
การศึกษา( X =4.03 S.D.= .12) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา ( X =4.00 S.D.=.20)  
การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ( X =4 .00  S .D .= .21 ) การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป  ( X =3.99 S.D=.18) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ( X =3.91 S.D.=.22 ) 
การประเมินคุณภาพการศึกษา( X =3.84 S.D.=.20) 
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การวิเคราะหการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร เขต 3  เปนรายดาน ดังตารางท่ี 3 ถึง 10 
ตาราง ท่ี  3  คา เฉ ล่ีย  สวนเ บ่ียง เบนมาตรฐาน  การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน                           

ของ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี                     
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

N = 54 
ระดับการปฏิบัติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ขอท่ี การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

X  S.D. ระดับ 
1 สงเสริมสนับสนุนการจัดระบบขอมูลและ

สารสนเทศเพ่ือใชในการบริหาร 4.06 0.24 มาก 

2 สงเสริมสนับสนุนการนําขอมูลท่ีจําเปนมาใช
ในการวางแผนการบริหาร 4.11 0.21 มาก 

3 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําขอมูลเพื่อการ
บริหารงานวิชาการ 3.74 0.22 มาก 

4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบ
สารสนเทศดานผูเรียน 

4.10 0.18 มาก 

5 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบ
สารสนเทศดานชุมชน 3.57 0.26 มาก 

6 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบ
สารสนเทศดานผูปกครอง 3.52 0.28 มาก 

7 มีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป 4.25 0.27 มาก 

รวม 3.91 0.22 มาก 
 

                    จากตารางท่ี 3  พบวา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยภาพรวม อยูในระดับ มาก 
( X =3.91 S.D.=.22) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
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ตารางท่ี 4    คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน                     
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี                       
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

N = 54 
ระดับการปฏิบัติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอ
ท่ี การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
1 วางแผนพฒันาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหง

การเรียนรู 
4.02 0.17 มาก 

2 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคแหงการเรียนรู 4.06 0.14 มาก 
3 จัดทําโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุน

กระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา 4.10 0.13 มาก 

4 จัดทําระบบการทํางานท่ีมุงสูคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว 4.09 0.08 มาก 

5 สงบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือการพัฒนา
มาตรฐานการเรียนรูในดานตางๆ อยาง
ตอเน่ือง 

3.86 0.11 มาก 

รวม 4.03 0.12 มาก 
 
            จากตารางท่ี 4 พบวา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( X =4.03 
S.D.=.12) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
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ตาราง ท่ี 5 คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน                    
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี                   
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

N = 54 
ระดับการปฏิบัติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอ
ท่ี การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 
4.12 0.07 มาก 

2 มีกระบวนการ/ข้ันตอนท่ีเปนระบบเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 4.12 0.13 มาก 

3 มีคณะกรรมการจัดทําแผนพฒันาคุณภาพเปน
ผูแทนจากทกุฝาย 4.14 0.19 มาก 

4 มีวิสัยทัศนและภารกจิท่ีเนนการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 4.17 0.14 มาก 

5 มีรูปแบบและระบบองคกร การบริหาร
สถานศึกษาเพือ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.07 0.11 มาก 

6 มีแผนพัฒนาคุณภาพเปนท่ียอมรับจากทุกฝาย
ท่ีเกี่ยวของ และนําไปสูการปฏิบัติได 

4.15 0.16 มาก 

รวม 4.13 0.13 มาก 
 
             จากต ารางท่ี 5  พบวาการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก 
( X = 4.13 S.D.=.13) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
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ตาราง ท่ี 6 คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน                    
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี                    
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

N = 54 
ระดับการปฏิบัติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอ
ท่ี 

การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
1 การกําหนดแผนปฏิบัติการรายปท่ีชัดเจน 4.23 0.14 มาก 
2 นําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ

สถานศึกษาสูการปฏิบัติการ 4.17 0.18 มาก 

3 ดําเนินการตามแผนท่ีระบุในแผนตาม
กําหนดเวลา 4.08 0.20 มาก 

4 ประชาสัมพันธการดําเนินงานกับบุคลากรที่
เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินการสําเร็จตามแผน 4.02 0.20 มาก 

5 กํากับติดตามการดําเนินงานของบุคลากรท่ี
เกี่ยวของเปนระยะ ตามท่ีระบุไวตามแผน 

3.71 0.22 มาก 

รวม 4.04 0.18 มาก 
 
             จากตารางท่ี 6 พบวาการการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับ มาก ( X =4.13 S.D.=.13) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
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ตารางท่ี 7 คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน                    
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี                     
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา  

N = 54 
ระดับการปฏิบัติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอ
ท่ี 

การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
1 ทบทวนวิสัยทัศนและภารกิจของสถานศึกษา 3.98 0.14 มาก 
2 ตรวจสอบและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 3.98 0.21 มาก 

3 ตรวจสอบและทบทวนการบริหารการจัดการ
สถานศึกษา 3.98 0.25 มาก 

4 กลยุทธในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 3.95 0.19 มาก 

5 รายระเอียดในการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 

3.94 0.19 มาก 

6 แตงต้ังบุคลากรท่ีมีความรู ดาํเนินการ
ตรวจสอบและทบทวนตามข้ันตอน 4.07 0.23 มาก 

7 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาจาก
หนวยงานตนสังกัด 4.07 0.20 มาก 

รวม 4.00 0.20 มาก 
 

             จากตารางท่ี 7 พบวาการตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับ มาก ( X =4.00 S.D.=.20) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
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ตาราง ท่ี 8 คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน                   
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี                    
กรุงเทพมหานคร เขต 3  ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  

  
N = 54 

ระดับการปฏิบัติของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ขอ
ท่ี 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
X  S.D. ระดับ 

1 ตรวจเคร่ืองมือ ระบบ การวดัและประเมิน
การเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

3.52 0.20 มาก 

2 ตรวจสอบเคร่ืองมือ  กอนนาํเคร่ืองมือมาใช
ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 3.51 0.20 มาก 

3 จัดระบบการประเมินผลการเรียนรูไดอยาง
ครอบคลุม 

3.96 0.23 มาก 

4 จัดใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผล
การเรียนรู 3.54 0.18 มาก 

5 จัดใหนักเรียน ป.6 และ ม.3 ไดรับการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิในกลุมสาระวิชาหลัก 4.51 0.17 มาก 

6 นําเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
มาวิเคราะหสภาพผูเรียนในแตละสาระการ
เรียนรูวิชาหลักเพื่อการพัฒนาอยางตอเนือ่ง 

3.99 0.25 มาก 

รวม 3.84 0.20 มาก 
 
         จากตารางท่ี 8 พบวาการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( X =3.84 
S.D.=.20) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
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ตาราง ท่ี 9  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน                   
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี                     
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  

N = 54 
ระดับการปฏิบัติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอ
ท่ี การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 

X  S.D. ระดับ 
1 กําหนดวัตถุประสงคในการจัดทํารายงาน

คุณภาพการศกึษาประจําป 
4.06 0.16 มาก 

2 กําหนดข้ันตอนการดําเนินการจัดทํารายงาน
คุณภาพการศกึษาประจําป 4.05 0.17 มาก 

3 ทบทวนรายงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน กอนจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป 

4.02 0.19 มาก 

4 รายงานผลการดําเนินงานดานตางๆเผยแพรสู
หนวยงานตนสังกัด 4.14 0.18 มาก 

5 ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดานตางๆ
เผยแพรสูสาธารณชน 3.70 0.21 มาก 

รวม 3.99 0.18 มาก 
 
              จากตารางท่ี 9  พบวาการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก 
( X =3.99 S.D.=.18) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
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ตารางท่ี 10  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน                        
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี                        
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

N = 54 
ระดับการปฏิบัติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอ
ท่ี การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
1 ทําขอมูลยอนกลับในการรายงานคุณภาพ

ประจําปประเมินผลการดําเนินงานในรอบป
การศึกษา 

3.93 0.18 มาก 

2 นําขอมูลยอนกลับในรายงานคุณภาพ
ประจําปการศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 

3.93 0.19 มาก 

3 นําผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาเปนขอมูลการพัฒนาในการ
วางแผนคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา
ตอไป 

4.04 0.19 มาก 

4 วิเคราะหสภาพปญหาการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยการศึกษาจุดออน  จุดแข็ง  
(SWOT) เพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการ
วางแผนพัฒนา 

3.98 0.26 มาก 

5 เปดโอกาสใหบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกฝายได
เสนอความเหน็ในการผดุงระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษาเพื่อการพฒันา 

4.10 0.27 มาก 

รวม 4.00 0.21 มาก 
 
                  จากตารางท่ี 10 พบวาการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ 
มาก ( X =4.00 S.D.=.21) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฝาย
ตางๆที่มีตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตารางท่ี 11  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                      

ฝายตางๆ ตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา                      
ข้ันพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร เขต 3  

 
ตัวแทนผูบริหาร ตัวแทนครู ตัวแทนชุมชน 

ขอ
ท่ี 

การปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4.13 .66 3.90 .49 3.68 .56 

2 การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 4.14 .52 4.03 .466 3.90 .48 

3 การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 4.25 .45 4.13 .41 3.99 .51 

4 การดําเนนิการตามแผน
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4.22 .55 4.05 .42 3.86 .51 

5 การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 

4.19 .58 4.02 .40 3.78 .56 

6 การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

4.06 .61 3.78 .42 3.67 .56 

7 การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป 4.19 .59 3.94 .41 3.84 .50 

8 การผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 4.23 .53 3.94 .38 3.82 .53 

รวม 4.18 .51 3.97 .36 3.82 .46 
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 จากตารางท่ี  11 พบวาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร เขต 3 ตามมาตรฐาน
ระบบประ กัน คุณภาพภายใน  8  ด าน  ท้ั ง ตั วแทนผูบ ริหาร  ตั วแทนค รู  ตั วแทนชุมชน                           
โดยแยกเปน 3 กลุมไดดังนี้ 
 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ความเห็นของตัวแทนผูบริหาร มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.13 ( X = 4.13) ความเห็นของตัวแทนครู มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 ( X = 3.90) ความเห็นของตัวแทน
ชุมชน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 ( X = 3.68) คาเฉล่ียแตกตางกัน 
 ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ความเห็นของตัวแทนผูบริหาร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 
( X = 4.14) ความเห็นของตัวแทนครู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 ( X = 4.03) ความเห็นของตัวแทนชุมชน 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 ( X = 3.90) คาเฉล่ียแตกตางกัน 
 ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาความเห็นของตัวแทนผูบริหาร มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.25 ( X = 4.25) ความเห็นของตัวแทนครู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 ( X = 4.13) ความเห็นของตัวแทน
ชุมชน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 ( X = 3.99) คาเฉล่ียแตกตางกัน 
 ดานการดําเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความเห็นของตัวแทนผูบริหาร มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.22 ( X = 4.22) ความเห็นของตัวแทนครู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 ( X = 4.05) ความเห็น
ของตัวแทนชุมชน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 ( X = 3.86) คาเฉล่ียแตกตางกัน 
 ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ความเห็นของตัวแทนผูบริหาร มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.19 ( X = 4.19) ความเห็นของตัวแทนครู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 ( X = 4.02) ความเห็นของ
ตัวแทนชุมชน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.78 ( X = 3.78) คาเฉล่ียแตกตางกัน 
 ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ความเห็นของตัวแทนผูบริหาร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 
( X = 4.06) ความเห็นของตัวแทนครู มีคาเฉล่ียเทากับ 3.78 ( X = 3.78) ความเห็นของตัวแทนชุมชน 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 ( X = 3.67) คาเฉล่ียแตกตางกัน 
                ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ความเห็นของตัวแทนผูบริหาร มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.19 ( X = 4.19) ความเห็นของตัวแทนครู มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 ( X = 3.94) ความเห็นของตัวแทน
ชุมชน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 ( X = 3.84) คาเฉล่ียแตกตางกัน 
                ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ความเห็นของตัวแทนผูบริหาร มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.23 ( X = 4.23) ความเห็นของตัวแทนครู มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 ( X = 3.94) ความเห็นของ
ตัวแทนชุมชน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 ( X = 3.82) คาเฉล่ียแตกตางกัน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 และทราบการเปรียบเทียบความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานฝายตางๆที่มีตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยใชโรงเรียน
เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนโรงเรียนท่ีสังกัดเขต
พื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  ท้ังหมด  จํานวน 54  โรงเรียน ยกเวนโรงเรียนเอกชน ผูให
ขอมูลเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 54 คน ตัวแทนครู จํานวน 54 คน และตัวแทนชุมชน          
จํานวน 54  คน รวมผูใหขอมูล 162 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันฐาน  สังกัด เขตพื้น ท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต  3  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท้ัง  8 ดาน  ไดแก                  
1.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  2.การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3.การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 4.การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5.การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา 6.การประเมินคุณภาพการศึกษา 7.การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป                 
8.การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ใชคาความถ่ี ( f )     
คารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล สรุปได ดังนี้ 
1. การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับ มาก ท้ัง 8 ดานดังนี้ 
ลําดับท่ี 1 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ลําดับท่ี 2 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ลําดับท่ี 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ลําดับท่ี 4  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา  ลําดับท่ี 5 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ลําดับท่ี 6 การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป  ลําดับท่ี 7 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   ลําดับท่ี 8 การประเมินคุณภาพ
การศึกษา  เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา อยูในระดับ มาก ทุกดาน 
                 2. สรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฝายตางๆท่ีมีตอการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสรุปจากความเห็นของ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฝายตางๆที่มีตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เปรียบเทียบในแตละดานของแตละกลุมปรากฏดังนี้ 
                 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ผลสรุปความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหาร ครู ผูแทนชุมชน แตละกลุม          
มีความเห็นแตกตางกัน  
  ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ผลสรุปความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบ ริหาร  ครู  ผูแทนชุมชน  แตละกลุม                         
มีความเห็นแตกตางกัน  
  ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลสรุปความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบริหาร ครู ผูแทนชุมชน แตละกลุม          
มีความเห็นแตกตางกัน  
   ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลสรุปความเห็นตอการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูบริหาร ครู ผูแทนชุมชน      
แตละกลุม  มีความเห็นแตกตางกัน  
 ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ผลสรุปความเห็นตอการปฏิบัติงาน        
การประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูบริหาร ครู ผูแทนชุมชน                
แตละกลุม  มีความเห็นแตกตางกัน  
 ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ผลสรุปความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหาร ครู ผูแทนชุมชน แตละกลุม  มีความเห็น
แตกตางกัน  
                ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ผลสรุปความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบริหาร ครู ผูแทนชุมชน แตละกลุม          
มีความเห็นแตกตางกัน  
                ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผลสรุปความเห็นตอการปฏิบัติงาน       
การประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูบริหาร ครู ผูแทนชุมชน              
แตละกลุม  มีความเห็นแตกตางกัน  
              ทุกดาน มีผลสรุปในภาพรวม โดยตัวแทนผูบริหาร ครู ผูแทนชุมชน แตละกลุมมีคาเฉล่ีย
ความเห็นแตกตางกัน  
อภิปรายผล 
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 จากการศึกษาวิเคราะหการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ไดผลดังนี้ 
 การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดเขต
พื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท้ัง  8 ดาน     
โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก มีลักษณะคลายคลึงกันกับผลงานวิจัยของ สมชาย      
ใจเท่ียง (2545) ท่ีพบวาการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญ
ศึกษา ในกรุงเทพมหานคร มีสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวม    
อยูในระดับมาก รวมถึงผลงานของ ฉัตรชัย   ตะปนตา (2544) ท่ีพบวาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขตการศึกษา 6  มีการดําเนินการอยูใน
ระดับมาก    และเพ็ญศิริ   การะเกด (2545) ท่ีพบวา การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางแค มีการการดําเนินการอยูในระดับนาพึงพอใจและในเกณฑดี      
ซ่ึงสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลจากการสังเคราะหเอกสารท่ีพบวา สถานศึกษามีเอกสารครบ    
ทุกรายการและเกือบทุกรายการมีเกณฑการพิจารณาคุณภาพของเอกสารอยูในเกณฑดี  เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ 
 1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ จากผลการวิจัยวิเคราะหไดวา ในภาพรวมโรงเรียน  
ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก กลาวคือ มีการจัดทํา
รายงานคุณภาพการศึกษาประจํ าปและส ง เส ริมสนับสนุนการนํ าขอ มูล ท่ีจํ า เปนมาใช                         
ในการวางแผนการบริหาร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย   ใจเท่ียง(2545:87) ท่ีไดทําการศึกษา
วิจัยศึกษาสภาพและปญหาการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวาการจัดทําระบบสารสนเทศในการบริหารงานตางๆ และสารสนเทศ
เกี่ยวกับการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ 
 2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ในภาพรวมโรงเรียน          
ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก กลาวคือ จัดทํา
โครงสรางพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองค  
แหงการเรียนรูสถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542:53) ไดกลาววา “การประกันคุณภาพภายใน              
เปนเร่ืองของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ตองทํางานเช่ือมโยงระหวางภารกิจตางๆ ของสถานศึกษา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีตองการ แลวชวยกันทําและพัฒนาปรับปรุงก็จะทําให
การประกันคุณภาพภายในมีความตอเน่ืองและยั่งยืน 
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 3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการวิจัยวิเคราะหไดวา ในภาพรวมโรงเรียน
ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก กลาวคือ มีการปฏิบัติ
มีคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเปนผูแทนจากทุกฝาย มีวิสัยทัศนและภารกิจท่ีเนน          การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีแผนพัฒนาคุณภาพเปนท่ียอมรับจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ และนําไปสูการ
ปฏิบัติได โรงเรียนมีการกําหนดแผนปฏิบัติการรายปท่ีชัดเจน มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาสูการปฏิบัติการซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานทดสอบทางการศึกษา                กรม
วิชาการ ลําดับท่ี 3 (2545:18) เปาหมายสูงสุดของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  คือ 
มุงเนนผลลัพธท่ีดีข้ึนตองดําเนินการโดยทุกฝายท่ีเกี่ยวของท่ัวท้ังสถานศึกษา ดังนั้น ภายหลัง           
การวางแผนและการดําเนินการแลว จะตองแสดงความสําเร็จของผลการดําเนินงาน ระบุส่ิงท่ีตอง
ปรับปรุงเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอผลลัพธ ฉะนั้นดวยกระบวนการปฏิบัติงานเชิงระบบเปน            
วัฎจักร มีการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและปรับปรุงแลววางแผนใหมและนําสู            
การปฏิบัติใหม 
 4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในภาพรวมโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 อยูในระดับมาก กลาวคือ การกําหนดแผนปฏิบัติการรายปท่ีชัดเจน 
นําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติการ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย            
ของ  เพ็ญศิริ   การะเกด  (2545:143) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัย การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางแค ซ่ึงการวิจัยพบวา การเสริมสรางความรูความเขาใจ 
และทักษะในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะตองใชวิธีจัดประชุมสัมมนา             
เชิงปฏิบัติการ เพื่อ ใหผูปฏิบัติทุกระดับ ลงมือปฏิบัติจริง 
                  5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาในภาพรวม
โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 อยูในระดับมาก กลาวคือ แตงต้ังบุคลากร
ท่ีมีความรู ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนตามขั้นตอน ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
จากหนวยงานตนสังกัด ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานทดสอบทางการศึกษา  กรมวิชาการ  ลําดับท่ี 7  
(2545:12)  การตรวจสอบและทบทวน ตองใหบุคลากรทุกคนทุกฝาย รวมทั้งผูบริหารและครู                
รวมกระบวนการ โดยเนนการเปนผูนําการใหโอกาสทุกคนมารวมงาน โดยจุดเนนของการตรวจสอบ
และทบทวน ตองชวยใหเกิดการปรับปรุงพัฒนา  
 6. การประเมินคุณภาพการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ในภาพรวมโรงเรียน         
ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 อยูในระดับมาก กลาวคือจัดใหนักเรียน ป.6 และ 
ม.3 ไดรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิในกลุมสาระวิชาหลักนําเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ        
มาวิเคราะหสภาพผูเรียนในแตละสาระการเรียนรูวิชาหลักเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลอง
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กับ สมชาย   ใจเท่ียง (2545:88) ท่ีพบวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาแกนรวม และมีเคร่ืองมือระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ         
มีการจัดระบบการประเมินผลการเรียนรูไดอยางครอบคลุม 
 7. การรายงานคุณภาพการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ในภาพรวมโรงเรียนในสังกัด
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ รายงานผลการ
ดําเนินงานดานตางๆเผยแพรสูหนวยงานตนสังกัด กําหนดวัตถุประสงคในการจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ ลําดับท่ี 6 (2545:8) 
การรายงานคุณภาพประจําปของสถานศึกษา จะแสดงผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาในแตละปวาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานกับมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ในภาพรวม  
ในภาพรวมโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 กลาวคือ เปดโอกาสใหบุคคล
ท่ีเกี่ยวของทุกฝายไดเสนอความคิดเห็นในการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา  
นําผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาเปนขอมูลการพัฒนาในการวางแผนคุณภาพ
การศึกษาในปการศึกษาตอไป ซ่ึงแตกตางจากผลงานวิจัยของ ฉัตรชัย   ตะปนตา ท่ีไดศึกษาวิจัย         
การเตรียมโรงเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงการวิจัยพบวา โรงเรียนสวนใหญมีการวางแผนในการรักษา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายหลังการประเมินนอย 
ขอเสนอแนะ  
                จากผลการวิเคราะหขอมูล รวมท้ังการอภิปรายผลของการวิจัย ผูวิจยัมีขอเสนอแนะเก่ียวกบั
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี ้
                  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

     1.  ผลสรุปการวิจัยท่ีพบวา  การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  อยูในระดับ
มาก ท้ังในภาพรวม และรายดาน  จากผลสรุปของระบบการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละดาน เม่ือนํามาจัดลําดับแลวพบวาลําดับท่ี 1 คือการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ลําดับท่ี 2 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลําดับท่ี 3 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ลําดับท่ี 4  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา   ลําดับท่ี 5 
การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ลําดับท่ี 6 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป   ลําดับ
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ท่ี 7 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ลําดับท่ี 8 การประเมินคุณภาพการศึกษา   จากผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวาสองลําดับสุดทายจําเปนตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาเนื่องจากความเห็นของทุก
ฝายท่ีมีตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลตาง
ดานความเห็นออนดอยกวาประเด็นอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในลําดับท่ี 7 การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ  ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญในลําดับแรกของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ลําดับท่ี 8 ลําดับสุดทายของความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแกการประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญในการสะทอนภาพ
สัมฤทธิผลเช่ือมโยงไปสูการปรับปรุงและหรือการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
                2. จากผลสรุปการเปรียบเทียบความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฝายตางๆ
ท่ีมีตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
ของโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  โดยสรุปจาก  ความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฝายตางๆที่มีตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการเปรียบเทียบในแตละดานของแตละกลุม พบวา การ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ตามความเห็นของ
ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฝายตางๆท่ีมีตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา อยูในเกณฑระดับมาก  พบวา ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนผูขับเคล่ือนการปฏิบัติงานระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตรงและมีบทบาทในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตําแหนง มีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สูงท่ีสุด  ครูและผูแทนชุมชน รองลงมาตามลําดับ   

   ดังนั้นสถานศึกษาทุกแหงจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการสงเสริมและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา            
ใหเขมแข็งครบท้ัง 8 ดานโดยเนนใหทุกดานมีความสําคัญเทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาท           
ของผูเกี่ยวของในองคคณะบุคคลที่ทําหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมาจาก
ตัวแทนชุมชนหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา และส่ิงท่ีจะละเลยเสียมิได  ไดแกการเปดโอกาส             
ใหชุมชนทองถ่ินเขามามีบทบาทและมีสวนรวม ในการแสดงความคิดเห็น  รวมกําหนดทิศทางในการ
บริหารสถานศึกษาใหสัมพันธสอดคลองกับความตองการ ไดอยางพอเหมาะพอควรตามความ
เหมาะสมของนโยบายและบริบทของสถานศึกษา  ขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทุกดานใหมีความสําคัญเทาเทียมกัน โดยคํานึงถึงความสัมพันธสอดคลองเชื่อมโยงกัน            
จะขาดเสียดานใดดานหนึ่งมิได  สถานศึกษาควรศึกษาและทําความเขาใจในเร่ืองการประกันคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษา  ท้ัง  8 ดาน  โดยตองจัดใหมีและถือวาระบบการประกันคุณภาพภายใน                      
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  

 
 

               ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
               1.ควรศึกษาวิจัยพัฒนาการของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในทั้ง 8 ดาน โดยจําแนกแตละดาน เพื่อสะทอนใหเห็นความรู ความเขาใจ    
ในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเนนท้ังดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
               2.ควรศึกษาปญหาการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท้ัง 8 ดาน
ของสถานศึกษา  สะทอนใหเห็นอุปสรรคท่ีสงผลกระทบตอความเขมแข็งในการขับเคล่ือนระบบ   
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพ่ือประโยชนในการกําหนดแนวทางการสรางภูมิคุมกัน 
หลีกเล่ียงหรือปองกันปญหาไดอยางเหมาะสม 
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก   ก 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือวิจัย  
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 
 

1. นายปรารมภ จําปาศรี 
                    ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
                    รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 
                    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. นายไพศาล  ยาทิพย 
                     ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
                      ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 
                      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
3. นายคงคา  จุลกิจวัฒน 
                     ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
                     ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอระแหง สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา กาญจนบุรี  
เขต 1 
                     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก  ข 
 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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รายชื่อสถานศึกษาท่ีขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

 
1.โรงเรียนวัดอางแกว 
2.โรงเรียนวัดโคนอน 
3.โรงเรียนวัดหัวกระบือ 
4.โรงเรียนวัดประดู (พวงอุทิศ) 
5.โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 
6.โรงเรียนวัดสารอด 
7.โรงเรียนวัดประเสริฐ 
8.โรงเรียนวัดสน 
9.โรงเรียนวัดบางปะกอก 
10.โรงเรียนวดัสะแกงาม 
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ภาคผนวก ค 

 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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                                                       ภาคผนวก ง 
 

                                           แสดงจํานวนสถานศึกษาท่ีใชในการวิจัย 
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ผูใหขอมูล (คน) 

สํานักงานเขตพื้นท่ี 
กรุงมหานคร เขต 3 

ประชากรท่ีศึกษา 

ผูบ
ริห

าร
 

ครู
 

ตัว
แท

นช
ุมช

น 

รวม 

1..เขตภาษีเจริญ 
 

1.โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
2.โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค 
3.โ ร ง เ รี ยนจั นทร ป ร ะดิ ษ ฐ า ร าม
วิทยาคม 
4.โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
5.โรงเรียนวัดนาคปรก 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 

2. เขตบางแค 6.โรงเรียนปญญาวรคุณ 
7.โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 
8.โรงเรียนวัดรางบัว 
9.โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 

3. เขตบางขุนเทียน 
 

10.โรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม 
11.โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 
12.โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบาง
ขุนเทียน 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

3 
3 
3 

4. เขตบางบอน 13.โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมัง
คลาภิเษก 
14.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

3 
 

3 
5. เขตทุงครุ 
 

15.โรงเรียนวัดพุทธบูชา 
16.โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 
3 

6. เขตราษฏรบูรณะ 17.โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
18.โรงเรียนแจงรอนวิทยาคม 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 
3 
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ผูใหขอมูล (คน) 

สํานักงานเขตพื้นท่ี 
กรุงมหานคร เขต 3 

ประชากรท่ีศึกษา 

ผูบ
ริห

าร
 

ครู
 

ตัว
แท

นช
ุมช

น 

รวม 

7. เขตจอมทอง 
 

19.โรงเรียนบางมดวิทยา 
20.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
21.โรงเรียนวัดราชโอรส 
22.โรงเรียนวัดหนัง 
23.โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 

8. เขตธนบุรี 
 

24.โรงเรียนศึกษานารี 
25.โรงเรียนวัดอินทาราม 
26.โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง 
27.โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ 
28.โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 

9. เขตตล่ิงชัน 
 

29.โรงเรียนวัดนอยใน 
30.โรงเรียนมหรรพาราม 
31.โรงเรียนวัดชางเหล็ก 
32.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
33.โรงเรียนสุวรรณพลับพลาวิทยาคม 
34.โรงเรียนวัดปากน้ําวิทยาคม 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

10.เขตทวีวัฒนา 35.โรงเรียนทวีวัฒนา 
36.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 
3 

11.เขตบางพลัด 
 

37.โรงเรียนมัธยมวัดบวรมงคล 
38.โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 
39.โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

3 
3 
3 
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ผูใหขอมูล (คน) 

สํานักงานเขตพื้นท่ี 
กรุงมหานคร เขต 3 

ประชากรท่ีศึกษา 

ผูบ
ริห

าร
 

ครู
 

ตัว
แท

นช
ุมช

น 

รวม 

12.เขตบางกอกนอย 
 

40.โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
41.โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
42.โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
43.โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
44.โรงเรียนสวนอนันต 
45.โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
46.โรงเรียนโฆสิตสโมสร 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

13.เขตบางกอกใหญ 
 

47.โรงเรียนทวีธาภิเศก 
48.โรงเรียนฤทธิณรงครอน 
49.โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
50.โรงเรียนวัดสังขกระจาย 
51.โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
52.โรงเรียนวัดหงสรัตนาราม 
53.โรงเรียนวัดเจามูล 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

14.เขตหนองแขม 54.โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1 1 1 3 
 
ท่ีมา : สํานักเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ปการศึกษา 2547 
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ภาคผนวก จ 
 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิของการทดลองเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง   การปฏบิัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

Implementation  of  Internal Quality Assurance of Basic Education Institution                            
Commission of School 

 
 

คําชี้แจง  แบบสอบถามชุดนี้ แบงออกเปน 2  ตอนดังนี ้
 ตอนท่ี 1       สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2      การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานตอการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 ผูวิจัยขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกขอใหตรงกับความเปนจริง เพื่อเปน
ประโยชนในการเก็บขอมูล และจะนําขอมูลไปใชในการวิจัยเทานั้น ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะ
ไดรับความรวมมือจากทาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางขนิษฐา  จรูญชนม 
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เร่ือง   การปฏบิัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

                                          .................................................................. 
 
ตอนท่ี 1    สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง   โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวทาน            

1. ตําแหนง 
 1. ผูบริหารสถานศึกษา 
 2. ครู 
 3.ผูแทนชุมชนทองถ่ิน 

2. อายุ 
 1. ต่ํากวา 30 ป                                 2. อายุ 31-35 ป 
 3. อายุ 36-40 ป                                4. อายุ 41-45 ป 
 5. อายุ 46 ปข้ึนไป 

3. เพศ  
  ชาย 
  หญิง 

4. วุฒิการศึกษา 
 1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
 2. ปริญญาตรี 
 3. ปริญญาโท 
 4. ปริญญาเอก 

5. ประสบการณการทํางาน                   
 1.  ต่ํากวา 1 ป 
 2.  1-3  ป 
 3.  4-6 ป 
 4.  6 ปข้ึนไป
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง   การปฏบิัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

                                          .................................................................. 
 
ตอนท่ี 1    สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง   โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวทาน            

6. ตําแหนง 
 1. ผูบริหารสถานศึกษา 
 2. ครู 
 3.ผูแทนชุมชนทองถ่ิน 

7. อายุ 
 1. ต่ํากวา 30 ป                                 2. อายุ 31-35 ป 
 3. อายุ 36-40 ป                                4. อายุ 41-45 ป 
 5. อายุ 46 ปข้ึนไป 

8. เพศ  
  ชาย 
  หญิง 

9. วุฒิการศึกษา 
 1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
 2. ปริญญาตรี 
 3. ปริญญาโท 
 4. ปริญญาเอก 

10. ประสบการณการทํางาน                   
 1.  ต่ํากวา 1 ป 
 2.  1-3  ป 
 3.  4-6 ป 
 4.  6 ปข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2   การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานตอการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คําชี้แจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในชองการปฏิบัติงานการประกนัคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ตามความเปนจริงโดยใชเกณฑการประเมินคาความคิดเห็นซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับดังนี ้
5 หมายความวา มีการปฏิบัติงานการประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา 
                          ข้ันพื้นฐานตอการประกันคณุภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาอยูใน   
                           ระดับ มากที่สุด 
4 หมายความวา มีการปฏิบัติงานการประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา 
                          ข้ันพื้นฐานตอการประกัน คุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาอยูใน 
                           ระดับ มาก 
3 หมายความวา มีการปฏิบัติงานการประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา 
                          ข้ันพื้นฐานตอการประกันคณุภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาอยูใน 
                 ระดับ ปานกลาง 
2 หมายความวา มีการปฏิบัติงานการประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา 
                          ข้ันพื้นฐานตอการประกันคณุภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาอยูใน   
                           ระดับ นอย 
1 หมายความวา มีการปฏิบัติงานการประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา 
                          ข้ันพื้นฐานตอการประกันคณุภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาอยูใน 
                 ระดับ นอยท่ีสุด 
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การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ

ภายในของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอท่ี งานประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
5 4 3 2 1 

ขั้นตอนท่ี 1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
1 สงเสริมสนับสนุนการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือ

ใชในการบริหาร 

     

2 สงเสริมสนับสนุนการนําขอมูลท่ีจําเปนมาใชในการวาง
แผนการบริหาร 

     

3 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําขอมูลเพื่อการบริหารงาน
วิชาการ 

     

4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบสารสนเทศดานผูเรียน      

5 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบสารสนเทศดานชุมชน      

6 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบสารสนเทศดาน
ผูปกครอง 

     

7 มีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป      

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
8 วางแผนพฒันาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู      

9 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคแหงการเรียนรู      

10 จัดทําโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู
ในสถานศึกษา 

     

11 จัดระบบการทํางานท่ีมุงสูคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
กําหนดไว 

     

12 สงบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือการพัฒนามาตรฐานการ
เรียนรูในดานตางๆอยางตอเนื่อง 

     

ขั้นตอนท่ี 3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
13 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง      
14 มีกระบวนการ/ข้ันตอนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาอยาง

เปนระบบ 
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การปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

ขอ
ท่ี 

งานประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

5 4 3 2 1 
ขั้นตอนท่ี 3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
15 มีคณะกรรมการจัดทําแผนพฒันาคุณภาพท่ีเปนผูแทนจากทุก

ฝาย 
     

16 มีวิสัยทัศนและภารกจิท่ีเนนการพัฒนาคุณภาพการศกึษา      
17 มีรูปแบบและระบบองคกรการบริหารสถานศึกษาเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

18 มีแผนพัฒนาคุณภาพเปนท่ียอมรับจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของและ
นําไปสูการปฏิบัติได 

     

ขั้นตอนท่ี 4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
19 กําหนดแผนปฏิบัติการรายปท่ีชัดเจน      
20 นําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาสูการ

ปฏิบัติการ 
     

21 ดําเนินการตามแผนท่ีระบุในแผนตามกําหนดเวลา      
22 ประชาสัมพันธการดําเนินงานกับบุคลากรที่เกี่ยวของเพือ่ให

การดําเนนิการสําเร็จตามแผน 
     

23 กํากับติดตามการดําเนินงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวของเปนระยะ
ตามท่ีระบุไวตามแผน 

     

ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา 
24 ทบทวนวิสัยทัศนและภารกิจของสถานศึกษา      

25 ตรวจสอบและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
26 ตรวจสอบและทบทวนการบริหารการจัดการสถานศึกษา      
27 กลยุทธในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศึกษา 
     

28 รายละเอียดในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
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การปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอท่ี งานประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
5 4 3 2 1 

ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา 
29 แตงต้ังบุคลากรท่ีมีความรูดําเนินการตรวจสอบและทบทวน

ตามข้ันตอน 
     

30 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษาจากหนวยงานตน
สังกัด 

     

31 ตรวจเคร่ืองมือ ระบบการวดัและประเมินการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

     

ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา 
32 ตรวจสอบเคร่ืองมือ กอนนําเคร่ืองมือมาใชในการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

     

33 จัดระบบการประเมินผลการเรียนรูไดอยางครอบคลุม      

34 จัดใหผูปกครองมีสวนรวมในการประมินผลการเรียนรู      

35 จัดใหนักเรียน ป.6 และ ม.3 ไดรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ในกลุมสาระวชิาหลัก 

     

36 นําเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผลสัมฤทธ์ิมาวิเคราะห
สภาพผูเรียนในแตละสาระการเรียนรูวิชาหลักเพื่อการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง 

     

ขั้นตอนท่ี 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
37 กําหนดวัตถุประสงคในการจัดทํารายงานคุณภาพการศกึษา

ประจําป 
     

38 กําหนดข้ันตอนการดําเนินการจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป 

     

39 ทบทวนรายงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน กอน
จัดทํารายงานคุณภาพการศกึษาประจําป 

     

40 รายงานผลการดําเนินงานดานตางๆเผยแพรสูหนวยงานตน
สังกัด 
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การปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี งานประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
5 4 3 2 1 

ขั้นตอนท่ี 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
41 ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดานตางๆเผยแพรสู

สาธารณชน 
     

ขั้นตอนท่ี 8 การผดงุระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
42 ทําขอมูลยอนกลับในการรายงานคุณภาพประจําป

ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 
     

43 นําขอมูลยอนกลับในรายงานคุณภาพประจําปการศึกษาเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

44 นําผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาเปน
ขอมูลการพัฒนาในการวางแผนคุณภาพการศึกษาในป
การศึกษาตอไป 

     

45 วิเคราะหสภาพปญหาการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
การศึกษาจดุออน จุดแข็ง (SWOT)เพื่อกาํหนดยุทธศาสตร
ในการวางแผนพัฒนา 

     

46 เปดโอกาสใหบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกฝายไดเสนอความคิดเห็น
ในการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา 

     

  
 

ขอขอบพระคุณท่ีทานใหความรวมมือเพ่ือเปนประโยชนในการวิจัยการศึกษา 
นางขนิษฐา    จรูญชนม 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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