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Abstract 

This research aimed to study and compare performance, as well as 
recommendations for the quality assurance of education (QA) in the schools of Sri 
Wiang Chai network. Population and the samples in the study were school 
administrators and teachers in the schools of the network. A total of 135 people 
were broken down into 12 administrators selected by a purposive sampling method, 
and 123 teachers determined by using Krejcie and Morgan table.   The instrument 
was rating scale questionnaire with a value of reliability co-efficient at .98. The 
statistics in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test (two-mean comparison) and one-way analysis of variance (One-way ANOVA) with 
the method of Scheffé (different pair comparison). The results indicated that the 
performance of internal QA in the schools was shown at the moderate level, both 
overall and in all aspects. The comparison of the performance between by sex, 
overall and in each aspect was not different, but when compared among work 
experience, the performance, both overall and in all aspects was different at a 
statistically significant level at .05. Recommendations on the QA performance in the 
schools were raised such a guideline as a preparatory QA workshop provided for 
personnel’s readiness, a funding supported for the QA performance, IT provided for 
effective operation, and self-assessment (SAR) reports or annual reports declared to 
the public and informed to the heading affiliation. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  อย่างรวดเร็ว ประชาชนจึงจ าเป็นต้องได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพจึงจะสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล การพัฒนาการศึกษาไทยในระยะที่ผ่านมาถือว่า
ประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่เพียงพอส าหรับปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากมาย การศึกษาไทยจึงต้องเป็นกระบวนการที่เตรียมและน าคนไทย สังคมไทยให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและ
รู้ทันโลก ด้วยเหตุนี้การพัฒนาการศึกษาส าหรับอนาคต จึงต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งในส่วนที่เป็น
ปัจจัย  กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วประเทศ    

สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่สองรองจากสถาบันครอบครัวที่เป็นแหล่งพัฒนาคนให้มีความรู้
ออกไปใช้ชีวิตในสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องจ าเป็นที่รัฐจะต้อง
ด าเนินการ โดยจะต้องให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่ประชาชนเพ่ือท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มที่ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง
และสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพ่ึงตนเอง
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสามารถด าเนินการตาม
เป้าหมายดังกล่าวได้บรรลุ คือการให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ    
(2545) 

ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกประเทศหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการ อาทิการตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศต่าง ๆ  การสื่อสารที่ไร้
พรมแดนการเพ่ิมเสรีด้านการค้าและการบริการ ความคาดหวังของสังคม สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารตลอดจนข้อจ ากัดในด้านงบประมาณของประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ได้กระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาตระหนักถึง
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งปรากฏออกมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม    
( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา ที่ต้อง
มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
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ระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในวรรคสอง บัญญัติ
ว่า ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ผ่านมาเมื่อ พ.ศ. 2546  ได้ยกเลิกไป จึงได้ประกาศกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการ (2553) สรุปสาระส าคัญ
ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ทราบดังนี้ 

กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
หมวด 1 บททั่วไป ว่าด้วยระบบประกันภายใน ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายในการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบประกันภายนอกประกอบด้วยการประเมิน
คุณภาพภายนอก การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการมีส่วนร่วมให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณาชน รวมทั้งสถานศึกษาต้องน าผลการประเมินทั้งในและนอกไปท าแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา  

หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในที่นี้กล่าวเพียงส่วนที ่1 ซึ่งใช้บังคับ
เฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส่วนนี้กล่าวถึงคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่
ส่วนประกอบของคณะกรรมการระดับกรม คุณสมบัติของคณะกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
รวมทั้งบทบาทหน้าที่ สิ่งส าคัญในหมวดนี้คือสถานศึกษาต้องจัดระบบประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
โดยด าเนินการดังนี้ คือ (1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ (4) ด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (6) จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในและ (8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

การด าเนินการข้างต้นให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่
สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่ก าหนดได้นั้น ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่
กรณีประกาศผ่อนผันการปฏิบัติและวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานั้น แล้วรายงานให้รัฐมนตรีทราบ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ของประเทศไทย โดยจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เกิดกลไกในการตรวจสอบและกระตุ้นให้
หน่วยงานทางการศึกษามีการควบคุมคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ (2542)  ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาต้องจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
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และมาตรฐานการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ,  2542 : มาตรา 48) ให้มีการเสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งที่จัดท าอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ,  2542 : มาตรา  49) ในกรณีท่ี ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัดเพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที ่ 2 )  พ.ศ. 2545  ที่ได้ก าหนดให้
มีการจัดการศึกษาโดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ ในกฎกระทรวง มาตราที่ 5 ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ได้กล่าวว่า การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ  
ประกาศก าหนดส าหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งต้องกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( 2552 – 2561) ได้มีเป้าหมายว่า ภายในปี 2561 มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นเป้าหมายหลักสามประการอันได้แก่ ด้านคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 

จ ารัส  นองมาก (2544 : 50)  ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาจะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
ปฏิบัติ ก็ต่อเมื่อผู้เกี่ยวข้องในองค์กรนั้นได้ปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพที่ก าหนดขึ้นอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏบิัติกิจกรรมต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดในระบบประกัน
คุณภาพอย่างครบถ้วนและสม่ าเสมอ 
          ดังนั้น สถานศึกษาส่วนใหญ่ จึงมีการจัดการศึกษาและการจัดระบบการบริหารงานวิชาการที่ต้องพัฒนาอยู่
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดรับกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพราะถ้าสถานศึกษาใดที่มีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ ก็จะได้รับการตอบสนองจากสังคม ชุมชน ได้รับความไว้วางใจส่งมอบบุตรหลานให้เข้าเรียนใน
สถานศึกษานั้น  ๆ ซึ่งหลักประกันว่า สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องได้รับการประเมินผลจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาว่าผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
          การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูนเขต 2 ที่ประสบอยู่ก่อนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบประกันภายใน  จึงส่งผลให้ไม่มีการด าเนินการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในที่
เป็นรูปธรรม เพราะระบบประกันคุณภาพภายในเป็นงานที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง และทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้   
                จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนและมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มีความสนใจในการวิจัยเรื่อง การด าเนินการงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์
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เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 วิธีการด าเนินงานต่างๆ  โดยต้องการ
ทราบว่าสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัยเป็นอย่างไร มี
แนวทางและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ใน 
การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

          1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือขา่ยศรีเวียงชัย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต  2 
       2. เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ าแนกตาม เพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
       3.  เพ่ือศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่าย
ศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

         ขอบเขตเนื้อหา 
          ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่าย 
ศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2  จ านวน  3  ด้าน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (2553 : 3)  ดังนี้ 
          1. ด้านการเตรียมการ  
          2. ด้านการด าเนินการ  
          3. ด้านการรายงานผล   

         ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้ บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนในสถานศึกษา  

ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2557  

จ านวน 187  คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 12  คน และครูผู้สอน  จ านวนทั้งสิ้น 175  คน  

จาก  11  โรงเรียน 

              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เลือกโดยการเทียบตารางอัตราส่วนของ Krjcie and Morgan (1970 : 608)

ประกอบด้วย ครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2   

ปีการศึกษา  2557  จ านวน ทั้งสิ้น  123  คน   



5 

 

           ขอบเขตด้านตัวแปร 
           ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
   ตัวแปรตาม ได้แก่ การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการ ด้านการด าเนินการ ด้านการรายงานผล 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

          การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ ศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพร้อมรับการประเมินภายนอก กฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (2553 : 3) ที่ก าหนดให้พัฒนาการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต้องด าเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการ  
ด้านการด าเนินการ และด้านการรายงานผล ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
        ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.5 สมมติฐานของการวิจัย 

         1. การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ใน 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการ ด้านการ
ด าเนินการ ด้านการรายงานผล ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

        1.เพศ 
            1.1 ชาย 
            1.2 หญิง 
       2.ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
            2.1 น้อยกว่า 10 ปี 
            2.2 10 – 20  ปี 
            2.3 20 ปีขึ้นไป 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาศูนย์เครือข่าย
ศรีเวียงชัย 
  1. ด้านการเตรียมการ 
  2. ด้านการด าเนินการ 
  3. ด้านการรายงานผล 
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         2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรี
เวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีความแตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตาม 
เพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

         1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ใน 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการ ด้านการด าเนินการ  
ด้านการรายงานผล 
           2. ได้ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ทั้ง 3 ด้าน เมื่อจ าแนกตาม เพศ และประสบการณ์ใน 
การปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถน าไปก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับบุคลากรแต่กลุ่มได้ชัดเจนขึ้น 
           3. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  
จะได้น ามาพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานส าหรับเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกในครั้ง
ต่อไป  

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสถานศึกษา     
               ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 ตามระบบประกันคุณภาพ 
               ภายในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 : 3) ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 

1. ด้านเตรียมการ หมายถึง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรซึ่งได้แก่ การสร้างความตระหนัก 
การพัฒนาความรู้หรือทักษะให้บุคลากรและการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

           2. ด้านด าเนินการ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน อันได้แก ่
      2.1 การวางแผน (Plan) หมายถึง การวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา ให้จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์(PBB) และมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ  
      2.2 การด าเนินการตามแผน (Do) หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท างานอย่างมี
ความสุข มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก หรือทรัพยากรให้เพียงพอ มีการให้ขวัญ ก าลังใจแก่บุคลากร 

2.3 การตรวจสอบประเมินผล (Check) หมายถึง การให้คณะท างานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือการประเมิน รวมทั้งการเก็บข้อมูล 
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2.4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) หมายถึง การปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

3. ด้านการรายงาน หมายถึง การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยการรวบรวมผลการ
ด าเนินงานและผลการประเมินวิเคราะห์ และสังเคราะห์ จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาและ
การเขียนรายงานรวมถึงการเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน 

ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาล าพูน เขต 2 หมายถึ ง หน่ วยงานทางการศึ กษา 
ที่รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในจังหวัดล าพูน จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอ
เวียงหนองล่อง อ าเภอลี้ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง          

ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย หมายถึง โรงเรียนที่อยู่ในศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย จ านวน 11 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านแม่ลาน โรงเรียนบ้านแม่
หว่าง(ราษฏร์อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง โรงเรียนบ้านหนองมะ
ล้อห้วยทรายขาว โรงเรียนบ้านผาลาด โรงเรียนบ้านผาต้าย โรงเรียนบ้านฮั่ว โรงเรียนบ้านนา
ทราย โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

ครูผู้สอน หมายถึง ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้บริหารหรือครูผู้สอนในสถานศึกษานั้น จนถึงปีการศึกษา 

2557  จ าแนกเป็น 1) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี  2) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

10 – 20 ปี  3) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  20 ปี ขึ้นไป 

 



 
 

บทท่ี  2 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

         การวิจัยเรื่อง การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ศูนย์เครือข่าย 
ศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2 มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

        2.1 แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง 
            2.1.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 
            2.1.2 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.1.3 ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
            2.1.4 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            2.1.5 การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            2.1.6 แนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            2.1.7 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
         2.2 บริบทของศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
             2.2.1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานหรือสถานศึกษา 
             2.2.2 ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
         2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิด  ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 
         2.1.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 
           แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
           การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและสังคม
เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของประเทศใน
ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โดยมีการ
ประกันคุณภาพเป็นกลไกส าคัญ  ที่เสริมและผลักดันให้กระบวนการท างานทุกระดับ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องด าเนินไปอย่างสอดรับกันเป็นระบบ มุ่งหน้าไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ เพ่ือบรรลุ
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เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการ วิธีการบริหาร และการจัดการคุณภาพ  
( Quality Management ) สมัยใหม่ที่เน้นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง โดยความ
มั่นใจนี้ต้องตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชาการ ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์และความสมเหตุสมผลเป็น
ส าคัญ กรมวิชาการ (2544 : 2 ) การประกันคุณภาพเป็นการการสร้างความมั่นใจ โดยมีมาตรการ
ปูองกันไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและขั้นตอนการด าเนินงาน
จนถึงขั้นตอนที่ได้ผลผลิตออกมา นอกจากนี้ก็จะมีการน าผลการประเมินในทุกขั้นตอนมาใช้ 
เพ่ือวางแผน ออกแบบ และการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
กรมวิชาการ (2544 : 7) 
         สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและสังคม โดยมีการประกันคุณภาพเป็นกลไกส าคัญ  
ที่เสริมและผลักดันให้กระบวนการท างานทุกระดับ  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด าเนินไปอย่างเป็นระบบ  
โดยอาศัยหลักการ วิธีการบริหาร และการจัดการคุณภาพ เน้นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชาการ   

         2.1.2  ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
         การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้
ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง และผู้รับบริการ
ทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชนและสังคมโดยรวม ว่าการด าเนินการของสถานศึกษา 
จะมีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานของการ “ ปูองกัน ” ไม่ให้เกิดการท างานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 7)  
         พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 ได้ให้ความหมายของค าว่า การประกันคุณภาพ 
และการศึกษา ไว้ดังนี้    
         การ หมายถึง งาน เรื่องท่ีท า ธุระ หน้าที่ เรื่อ 
         ประกัน หมายถึง รับรองว่าจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึน รับรองว่าจะมีหรือไม่มี 
เหตุการณ์นั้นๆ 
         คุณภาพ หมายถึง ลักษณะความดี ลักษณะประจ าบุคคลหรือสิ่งของ 
         การศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน การฝึกฝน การอบรม 
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         การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้นั้นจะให้
ผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (อ้างใน วารินทร์ สินสูงสุด, 
2542 : 8) ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ไว้ว่าหมายถึง การให้ความมั่นใจให้แก่
ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนเอกชนมีแนวทางจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการ นโยบาย และจุดเน้นของแผนการศึกษารัฐ และโรงเรียนได้ปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือคุณภาพการศึกษาที่ดีของผู้เรียนแต่ละคน และทุกคนใน
ขณะที่ ส านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2546 : 3) ได้ให้
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง การบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักการดังนี้  
         1. การสร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา  
         2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษาของทุกฝุาย ทั้งผู้ให้ และผู้รับบริการ  
         3. ความร่วมมือทางวิชาการขององค์กร บุคลากรในพ้ืนที ่ 
         4. การด าเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงาน ทุกระดับ ทุกขั้นตอน 
         5. การด าเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบได้ 
         6. การรายงานสู่สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง 
          จ ารัส  นองมาก (2544 : 2) กล่าวถึงความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาว่า  
เป็นกระบวนการที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้มีความมั่นใจว่า ถ้าท าตาม
กระบวนการที่ก าหนดนี้แล้วการศึกษาจะมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
         สมศักดิ ์สินธุระเวชญ์ (2542 : 150) กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาว่าเป็นกระบวนการ 
ที่จะผลักดันให้ปัจจัยต่าง ๆ มีคุณภาพ และนาไปสู่การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างแท้จริง  
         อุทุมพร จามรมาน (2544 : 1) ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ว่าเป็นการ
ให้หลักฐาน ข้อมูล แก่ประชาชนว่าบุคคลในโรงเรียนท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้ผู้ปกครอง 
นักเรียน และสาธารณชนมั่นใจว่านักเรียนน่าจะมีคุณภาพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 
         สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึง การสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ และถือว่าการด าเนินการประกันคุณภาการศึกษา
ที่เป็นส่วนหนึ่งของ การบริหารการศึกษา มีด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นหน้าที่ที่บุคลากร
ในสถานศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาต้องช่วยกันด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ โดยมี
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การรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกปี และที่ส าคัญต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอีกทาง
หนึ่งด้วย 

        2.1.3 ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
         โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นที่แต่ละประเทศต้อง เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก   
โดยปัจจัยส าคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของคน   
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยต้องเป็นการศึกษา
ที่มีคุณภาพ เพ่ือท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้คนเป็นคนที่รู้จักคิด  
วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแลปงที่เกิดขึ้นอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพ่ึงตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 1)  
          ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจะต้องเริ่มจากสถานศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินการพัฒนาการศึกษาของตนเอง ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้นจะต้องมีการประกัน
คุณภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอันเป็นการสร้างความมั่นใจว่า  
สถานศึกษาจัดการศึ กษาให้มีคุณภาพเป็น ไปตามมารฐาน เ พ่ือท า ให้ เด็ก ไทยเป็นคนดี   
มีความสามารถ และมีความสุข จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้มีสันติ  มีสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น  
เศรษฐกิจมั่นคงสามารถร่วมมือ และแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ในสังคมต่อไป  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 2) นอกจากนี้ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพ ตามภาระความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งได้ให้ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดไว้ใน 
มาตรา 47 – 51 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
         มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน 
กฏกระทรวง 
          มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่สถานศึกษา
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จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
          มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กร
มหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและ
แนวทา งก า รจั ด กา รศึ กษา ในแต่ ล ะ ระดั บต ามที่ ก า หนด ไ ว้  ใ นพระร าชบัญญั ติ  ใ ห้ มี 
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี นับตั้งแต่ 
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
          มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา ตลอดจนบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา
ตามค าร้องขอของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง ที่ท าการประเมินภายนอกของสถานศึกษานั้น 
          มาตรา 51 ในกรณีทีก่ารประเมินภายนอกของสถานศึกษาใด ไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดให้
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ด าเนินการ
ดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานต่อคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการให้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
          จากข้อก าหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กรมวิชาการ (2544 : 3) ได้ให้ข้อสรุป
ไว้ว่า สถานศึกษาจะต้องพัฒนาการจัดการศึกษาของตนเอง และแสดงความรับผิดชอบให้ประจักษ์แก่
สังคมว่า สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ใน 2 ประเด็นหลัก ต่อไปนี้   
         1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างแท้จริง 
         2. สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานอย่างแท้จริงจึง
เห็นได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ เนื่องจากบริบท
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของ
คนให้ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ประกอบกับข้อก าหนดของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าไปสู่
อนาคตที่ดีของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยต่อไป 
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         สรุปได้ว่า ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่ง
เริ่มจากสถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการศึกษาของตนเอง ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น
จะต้องมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนตามปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอันเป็นการสร้าง
ความมั่นใจว่า สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมารฐาน เพ่ือท าให้เด็กไทยเป็นคนดี  
มีความสามารถ และมีความสุข จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้มีสันติ มีสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น  
เศรษฐกิจมั่นคงสามารถร่วมมือ และแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ได ้

         2.1.4 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 6 -119) ได้
กล่าวถึง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งด าเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
พิจารณาของมาตรฐานการศึกษาการพ้ืนฐาน ดังนี้  
         มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
         มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              1.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มาโรงเรียนทันเวลา  
              1.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเฉพาะการเข้าแถว
เคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
              1.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย  
              1.1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่แต่งกายเรียบร้อยในสถานการณ์ต่างๆ  
              1.1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  
              1.1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติของศาสนาที่ตนนับถือ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              1.2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบและไม่ลอกการบ้าน  
              1.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่ขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น  
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              1.2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ทรัพย์สินไม่สูญหาย  
              1.2.4 ร้อยละของผู้เรียนที่พูดแต่ความจริง (ไม่โกหก) 
          ตัวบ่งชี้ที่  
          1.3. มีความกตัญญูกตเวท ี 
          เกณฑ์การพิจารณา  
             1.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่รัก เคารพ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และแสดงออก ซึ่งการตอบแทน
พระคุณอย่างเหมาะสม  
             1.3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และแสดงออก ซึ่งการตอบ
แทนพระคุณอย่างเหมาะสม  
             1.3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         1.4 มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              1.4.1 ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักการให้เพื่อส่วนรวมและเพ่ือผู้อื่น  
              1.4.2 ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงการมีน้าใจ หรือให้การช่วยเหลือผู้อื่น  
              1.4.3 ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักแบ่งปันทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพ่ือผู้อื่น  
              1.4.4 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของสถานศึกษาและชุมชน  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         1.5 มีความประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
         เกณฑ์การพิจารณา  
             1.5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้ทรัพย์สิน และสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด  
             1.5.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า  
             1.5.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมการประหยัด (เช่น กิจกรรมออมทรัพย์ รีไซเคิล 
เป็นต้น)  
             1.5.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้น้ า ไฟ และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ทั้งของตนเองและของ
ส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่า  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย  
มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย  
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         เกณฑ์การพิจารณา  
              1.6.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 
และท้องถิ่น 
              1.6.2 ร้อยละของผู้เรียนที่แต่งกายแบบไทย หรือ ท้องถิ่น  
              1.6.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนตามวิถีไทย และการมีมารยาทในการพูด และการฟัง 
ภาษาไทย หรือภาษาถิ่น  
              1.6.4 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมาพัฒนาเอกลักษณ์
ความเป็นไทยได ้ 
             1.6.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
และของไทย  
             1.6.6 ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นและของไทย  
             1.6.7 ร้อยละของผู้เรียนที่มีมารยาทในการรับประทานอาหาร  
             1.6.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีมารยาทในการไหว้หรือแสดงความเคารพต่อผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม  
         มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         2.1 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              2.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นความส าคัญในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  
              2.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่รับรู้ถึงผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  
              2.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่อธิบายประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมได้  
              2.1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถอธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              2.2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
              2.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม  
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              2.2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น 
         มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         3.1 มีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              3.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถวางแผน ทางานตามลาดับขั้นตอนได้  
              3.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีการทางานครบตามล าดับขั้นตอนมีการปรับปรุงงานและ
ผลงานได้ บรรลุเปูาหมาย  
              3.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่อธิบายขั้นตอนการท างานและผลงานที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่ดีและ
ส่วนที่มีข้อบกพร่อง  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน  
         เกณฑ์การพิจารณา  
             3.2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานเสร็จทันตามก าหนดเวลา ปรับปรุงและพัฒนางานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์  
            3.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความขยัน และอดทนในการท างาน  
            3.2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน  
           ตัวบ่งชี้ที่  
           3.3 ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
           เกณฑ์การพิจารณา  
                3.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานอย่างเต็มใจและพึงพอใจในการท างาน  
                3.3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเต็มความสามารถ  
                3.3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ภาคภูมิใจและชื่นชมในผลงานของตนเอง  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         3.4 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              3.4.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้กระบวนการกลุ่มและร่วมกันท างานเป็นทีม  
              3.4.2 ร้อยละของผู้เรียนที่รับผิดชอบงานที่กลุ่มมอบหมายและขจัดความขัดแย้งในการ
ท างานได ้
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              3.4.3 ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงความชื่นชมหรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการท างานกลุ่มได้
อย่างชัดเจน  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         3.5 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              3.5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่จ าแนกอาชีพสุจริตและไม่สุจริตได้  
              3.5.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
              3.5.3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจพร้อมให้เหตุผล ประกอบได ้ 
         มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         4.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห ์สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบ
องค์รวม  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              4.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถจ าแนก แจกแจงองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง  
              4.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถจัดล าดับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
              4.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง  
              4.1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถจัดกลุ่มความคิดตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
เช่นการพูดหน้าชั้นตามที่ก าหนด เป็นต้น  
              4.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรง
ประเด็นเช่น การตรวจคาบรรยายภาพ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ เป็นต้น  
              4.1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อนามาวางแผนงานโครง 
การได้ เช่น การเขียนโครงการ หรือรายงาน เป็นต้น  
              4.1.7 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสรุปเหตุผลเชิงตรรกะและสร้างสิ่งใหม่ได้  เช่น  
การเขียนเรียงความ เขียนเรื่องสั้น เป็นต้น 
         ตัวบ่งชี้ที่  
         4.2 สามารถคาดการณ์ ก าหนดเปูาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              4.2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถคาดการณ์ได้ โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมี เหตุผล  
              4.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถก าหนดเปูาหมายในการทางานได้  
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              4.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถประเมิน และเลือกแนวทางในการตัดสินใจได้อย่าง 
มีเหตุผล  
 
         ตัวบ่งชี้ที่  
         4.3 สามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
             4.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประเมินสภาพของปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
             4.3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถบอกวิธีการแก้ไขปัญหาได้  
             4.3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถเลือกแนวทางการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              4.4.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถรวบรวมความรู้ความคิดเดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่
ตามความคิดของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ ์ 
              4.4.2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ คิดนอกกรอบได้  
              4.4.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานเขียน / งานศิลปะ / งานสร้างสรรค์  
              4.4.4 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถพัฒนาและริเริ่มงานใหม่ได้  
              4.4.5 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถพัฒนางานและมองโลกในแง่ดี  
         มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              5.1.1 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับสถานศึกษาในระดับดี ใน 8 กลุ่มสาระ  
ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
         ตัวบ่งชี้ที่  
         5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              5.2.1 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในระดับด ีใน 8 กลุ่มสาระ  
ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         5.3 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ เกณฑ์การพิจารณา  
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             5.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถพูดสื่อความหมายตามสถานการณ์ได้  
             5.3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถเขียนสื่อความหมายตามสถานการณ์ได้ เช่น บรรยาย 
บทความ หรือเรื่องสั้น  
             5.3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าเสนอผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายได้  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         5.4 สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
             5.4.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถแสดงความคิดเห็นและทรรศนะเพ่ิมเติมจากเรื่องที่ฟัง  
             5.4.2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
             5.4.3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าจากเรื่องท่ีอ่านได้  
             5.4.4 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถเขียนแสดงทรรศนะเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิชาการ  
        ตัวบ่งชี้ที่  
        5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
        เกณฑก์ารพิจารณา  
             5.5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร  
             5.5.2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนาเสนอข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์  
             5.5.3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสร้างชิ้นงาน / โครงการโดยใช้คอมพิวเตอร์  
             5.5.4 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล 
         มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา  
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มี 3 ตัวบ่งชี้  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         6.1 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              6.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านหนังสือนอกหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1 เล่ม  
              6.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านวารสารและหนังสือพิมพ์เป็นประจาe  
              6.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการฟังและการอ่าน  
              6.1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถจดบันทึกข้อมูล ความรู้ที่ได้จากการอ่าน และ การฟังได ้ 
              6.1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผลได้  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ 
ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
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         เกณฑ์การพิจารณา  
              6.2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
              6.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในการศึกษา ทดลอง  
ค้นคว้าหรือฝึกทักษะ  
              6.2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอก  
สถานศึกษา  
              6.2.4 ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักค้นคว้าหาหนังสือในห้องสมุดและใช้ห้องสมุดไม่ต่ ากว่า 
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง  
              6.2.5 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือสื่อ
เทคโนโลยี ต่าง ๆ ได ้ 
         ตัวบ่งชี้ที่  
         6.3 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมา โรงเรียน  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              6.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสังเคราะห์ / วิเคราะห์และสรุปความรู้ / ประสบการณ์
ได้อย่างมีเหตุผล 
              6.3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการจดบันทึกความรู้ และประสบการณ์ได้
อย่างเป็นระบบ  
              6.3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักตนเองและสามารถบอกจุดเด่น จุดด้อยของตนเองได้  
              6.3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีวิธีการพัฒนาตนอย่างสร้างสรรค์ และเป็นรูปธรรม  
              6.3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้ผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง และสามารถบอก
ผลงานการพัฒนาตนเองได้  
              6.3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม และรู้จักใช้กระบวนการกลุ่มใน
การศึกษาค้นคว้า  
              6.3.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่ขาดเรียน  
         มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ดี  มี 5 ตัวบ่งชี้  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         7.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ เกณฑ์การพิจารณา  
              7.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า  
              7.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
              7.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เองอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามวัยได้  
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         ตัวบ่งชี้ที่  
         7.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 
         เกณฑ์การพิจารณา  
              7.2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  
             7.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข  
             7.2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการตรวจร่างกาย การทดสอบเกี่ยวกับการเห็นและ  
การได้ยินและมีรายงานผลการตรวจร่างกาย  
              7.2.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถภาพ / มีร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2543) 
         ตัวบ่งชี้ที่  
         7.3 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              7.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและ สิ่งมอมเมา  
              7.3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการปฏิเสธ และชักชวนไม่ให้เพ่ือนเสพยา เสพติด  
              7.3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่เสพสิ่งเสพติด และปลอดจากสิ่งมอมเมา  
              7.3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักประโยชน์และโทษของการใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) และ
เกมคอมพิวเตอร์  
              7.3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีส านึกแห่งความปลอดภัย และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง  
การระมัดระวังตนในการใช้ชีวิตประจ าวัน การรู้จักรักนวลสงวนตัว และการปูองกันทรัพย์สินของ
ตนเองและส่วนรวม  
              7.3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นอบายมุข และการพนัน  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         7.4 มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              7.4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
              7.4.2 ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักให้เกียรติผู้อ่ืน  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         7.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน คร ูและผู้อ่ืน  
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         เกณฑ์การพิจารณา  
              7.5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่หน้าตาท่าทางร่าเริง แจ่มใส  
              7.5.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีกิจกรรมนันทนาการกับเพ่ือนตามวัย  
              7.5.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ยิ้มแย้ม พูดคุย ทักทายเพ่ือน คร ูและผู้อ่ืน  
              7.5.4 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ากับเพื่อนได้ดี และเป็นที่รักของเพ่ือน ๆ 
         มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬามี 3 ตัวบ่งชี้คือ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         8.1 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              8.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรัก และสนใจงานศิลปะ และการวาดภาพ  
              8.1.2 รอ้ยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเป็นประจาอย่างน้อย 1 อย่าง  
              8.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานด้านศิลปะและการวาดภาพที่ตนเองภาคภูมิใจ  
              8.1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์งานศิลป์ได้  
        ตัวบ่งชี้ที่  
        8.2 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์  
        เกณฑ์การพิจารณา  
             8.2.1 ร้อยละของผู้เรียนสนใจกิจกรรมด้านดนตรี / นาฏศิลป์ หรือการร้องเพลง  
             8.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีเป็นประจ าอย่างน้อย 1 อย่าง  
             8.2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์ หรือการร้องเพลง  
             8.2.4 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์งานด้านดนตรี / นาฏศิลป์ได ้ 
        ตัวบ่งชี้ที่  
        8.3 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา / นันทนาการ  
        เกณฑ์การพิจารณา  
             8.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ชอบดูกีฬาและดูกีฬาเป็น  
             8.3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา / นันทนาการเป็นประจ าอย่างน้อย 1 
ประเภท  
             8.3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานด้านกีฬา / นันทนาการ  
             8.3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่รู้แพ้รู้ชนะ มีน้ าใจนักกีฬา  
         เกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 ถึงมาตรฐานที่ 8 ทุกตัวบ่งชี้ 
จากค่าร้อยละเฉลี่ย  
                 ปรับปรุง  ผู้เรียนต่ ากว่า  ร้อยละ 50           มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  
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                 พอใช้     ผู้เรียนระหว่าง ร้อยละ 50 – 74    มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  
                 ดี          ผู้เรียนระหว่าง ร้อยละ 75 – 89    มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  
                 ดีมาก     ผู้เรียน          ร้อยละ 90 ขึน้ไป   มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 
          มาตรฐานด้านการเรียนการสอน  
          มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง มี 7 ตัวบ่งชี้  
          ตัวบ่งชี้ที่  
          9.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
          เกณฑ์การพิจารณา  
               9.1.1 ร้อยละของครูที่มีพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย  
               9.1.2 ร้อยละของครูที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
               9.1.3 ร้อยละของครูที่รักและศรัทธาในวิชาชีพครู  
               9.1.4 ร้อยละของครูที่รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจศิษย ์เสมอหน้า  
               9.1.5 ร้อยละของครูที่มีความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมผนึกก าลังในการ
พัฒนาผู้เรียน  
          ตัวบ่งชี้ที่  
          9.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
          เกณฑ์การพิจารณา  
              9.2.1 ร้อยละของครูที่มีอัธยาศัย ไมตรีที่ดีต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
              9.2.2 ร้อยละของครูที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
              9.2.3 ร้อยละของครูที่เป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
              9.2.4 ร้อยละของครูที่ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         9.3 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน  
         เกณฑ์การพิจารณา  
             9.3.1 ร้อยละของครูที่ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเต็มใจ 
มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
             9.3.2 ร้อยละของครูที่เสียสละเวลา และอุทิศตนให้แก่งานการอบรมสั่งสอนศิษย์  
             9.3.3 ร้อยละของครูที่มีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน  
 



24 

 

 

 

         ตัวบ่งชี้ที่  
         9.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง และ ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
         เกณฑ์การพิจารณา  
              9.4.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภาก าหนด (20 ช.ม.ต่อปี)  
              9.4.2 ร้อยละของครูที่มีการรวบรวมเอกสารการติดตามความก้าวหน้าความเคลื่อนไหว
ทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  
              9.4.3 ร้อยละของครูที่ศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้และเทคนิควิธี
สอนอย่างสม่ าเสมอ  
              9.4.4 ร้อยละของครูที่คิดค้นและจัดทานวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพด้านมาตรฐานด้านการเรียนการสอนตังบ่งชี้ที่ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ที่ 4  
            ปรับปรุง  สถานศึกษามีครูทีม่ีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา   ต่ ากว่าร้อยละ 50  
            พอใช้     สถานศึกษามีครูที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา   ระหว่างร้อยละ 50-74  
            ดี          สถานศึกษามีครูที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา   ร้อยละ 75-89  
            ดีมาก     สถานศึกษามีครูที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา   ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
          ตัวบ่งชี้ที่  
          9.5 จบระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
          เกณฑ์การพิจารณา  
              9.5.1 ร้อยละของครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
              ปรับปรุง  ครูต่ ากว่าร้อยละ  50       ที่จบปริญญาตรีขึ้นไป  
              พอใช้     ครูระหว่างร้อยละ 50-74   ที่จบปริญญาตรีขึ้นไป  
              ดี          ครูระหว่างร้อยละ 75-89   ที่จบปริญญาตรีขึ้นไป  
              ดีมาก     ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป         ที่จบปริญญาตรีขึ้นไป  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         9.6 สอนตรง ตามวิชาเอก/โท หรือตรงตามความถนัด  
         เกณฑ์การพิจารณา  
             9.6.1 ร้อยละของครูที่สอนตรง ตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด 
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
               ปรับปรุง   ครูต่ ากว่าร้อยละ 50      ที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด  
               พอใช้      ครูระหว่างร้อยละ50-74  ที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด  
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               ดี           ครูระหว่างร้อยละ75-89  ที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด  
               ดีมาก      ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป       ที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         9.7 มีจ านวนพอเพียง(หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              9.7.1 สถานศึกษามีครูครบชั้น  
              9.7.2 สถานศึกษามีสัดส่วนครูต่อนักเรียนตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
                 - ในระดับประถมศึกษา มีสัดส่วน 1:25  
                 - ในระดับมัธยมศึกษา  มีสัดส่วน  1:20  
              9.7.3 สถานศึกษามีจ านวนคาบการสอนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
                  - ในระดับประถมศึกษา  มีจ านวน  20 คาบ / สัปดาห์  
                  - ในระดับมัธยมศึกษา    มีจ านวน 18 คาบ / สัปดาห์  
              9.7.4 สถานศึกษามีจานวนนักเรียนต่อห้อง  
                  - ในระดับประถมศึกษา  มีสัดส่วน 40:1  
                  - ในระดับมัธยมศึกษา    มีสัดส่วน 40:1  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง   สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0 -1 ข้อ  
                  พอใช้      สถานศึกษามีคณุลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา   2   ข้อ  
                  ดี           สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา   3   ข้อ  
                  ดีมาก      สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา   ทุกข้อ  
 
         มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มี 7 ตัวบ่งชี้ คือ  
          ตัวบ่งชี้ที่  
          10.1 มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เปูาหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          เกณฑ์การพิจารณา  
                10.1.1 ร้อยละของครูที่รู้และเข้าใจอุดมการณ์ หลักการ และจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                10.1.2 ร้อยละของครูที่รู้และเข้าใจโครงสร้างหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียน  

                10.1.3 ร้อยละของครูที่รู้และเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพ
ทางสมอง  
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                10.1.4 ร้อยละของครูที่รู้และเข้าใจความเชื่อมโยงเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                  พอใช้     ครูร้อยละ 50-74    สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                  ดี          ครูร้อยละ 75-89    สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                  ดีมาก     ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         10.2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               10.2.1 ร้อยละของครูที่มีศึกษาและจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
               10.2.2 ร้อยละของครูที่มีการน าข้อมูลนักเรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
               10.2.3 ร้อยละของครูที่มีการจัดกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจ
ของผู้เรียน  
               10.2.4 ร้อยละของครูที่มีการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                   พอใช้    ครูร้อยละ 50-74     สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                   ดี         ครูร้อยละ 75-89     สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                   ดีมาก    ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป  สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
          ตัวบ่งชี้ที่  
         10.3 มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               10.3.1 ร้อยละของครูที่สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
               10.3.2 ร้อยละของครูที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน  

               10.3.3 ร้อยละของครูที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  

               10.3.4 ร้อยละของครูที่สามารถใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                  พอใช้    ครูร้อยละ 50-74     สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
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                  ดี         ครูร้อยละ 75-89     สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                 ดีมาก     ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป  สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
        ตัวบ่งชี้ที่  
        10.4 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  
        เกณฑ์การพิจารณา  
              10.4.1 ร้อยละของครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นความรู้เพ่ือการพัฒนา
ตนเอง  
              10.4.2 ร้อยละของครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
              10.4.3 ร้อยละของครูที่ให้คาแนะนา ปรึกษาแก่ผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                 ปรับปรุง ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                 พอใช้    ครูร้อยละ 50-74     สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                 ดี         ครูร้อยละ 75-89     สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                 ดีมาก    ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป  สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและ 
อิงพัฒนาการของผู้เรียน  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               10.5.1 ร้อยละของครูที่มีการศึกษาแนวทางการประเมินผลการเรียนการสอน  
               10.5.2 ร้อยละของครูที่วางแผนการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
               10.5.3 ร้อยละของครูที่ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามแผนที่วางไว้
อย่างต่อเนื่อง 
               10.5.4 ร้อยละของครูที่มีการประเมินโดยใช้วิธีการ / เครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย  
               10.5.5 ร้อยละของครูที่มีการบันทกึผลการพัฒนาของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                  พอใช้    ครูร้อยละ 50-74     สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                  ดี         ครูร้อยละ 75-89     สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                  ดีมาก    ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป  สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
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         ตัวบ่งชี้ที่  
         10.6 มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               10.6.1 ร้อยละของครูที่นาผลการประเมินมาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  
               10.6.2 ร้อยละของครูที่น าผลการประเมินมาวิเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้  
               10.6.3 ร้อยละของครูใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิธีการประเมิน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนที่สูงขึ้น  
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                  พอใช้    ครูร้อยละ 50-74     สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                  ดี         ครูร้อยละ 75-89     สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                  ดีมาก    ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป  สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               10.7.1 ร้อยละของครูที่ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้  

               10.7.2 ร้อยละของครูที่ท าการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

               10.7.3 ร้อยละของครูที่น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง  ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                  พอใช้     ครูร้อยละ 50-74     สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                  ดี          ครูร้อยละ 75-89     สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
                  ดีมาก     ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป  สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา  
         มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  
         มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         11.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
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          เกณฑ์การพิจารณา  
              11.1.1 ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
               11.1.2  ผู้บริหารยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร (สุจริต ยุติธรรม ยึดหลัก คุณธรรม 
การรับฟังปัญหา การระดมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ)  
               11.1.3 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารเพ่ือผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
               11.1.4 ผู้บริหารอุทิศเวลาให้กับการท างาน  
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0-1 ข้อ  
                   พอใช้    ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  2   ข้อ  
                   ดี         ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  3   ข้อ  
                   ดีมาก    ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  4   ข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         11.2 มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน ์และเป็นผู้น าทางวิชาการ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               11.2.1 ผู้บริหารสามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
ที่ควรจะเป็นในอนาคต 3 - 5 ปี ข้างหน้าอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  
               11.2.2 ผู้บริหารริเริ่มแนวทางในการบริหารที่ท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงและความเป็น
นิติบุคคลของสถานศึกษา 
               11.2.3 ผู้บริหารริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
               11.2.4 ผู้บริหารมีวิธีการกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0 - 1 ข้อ  
                   พอใช้    ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา   2    ข้อ  
                   ดี         ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา   3    ข้อ  
                   ดีมาก    ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อ  
          ตัวบ่งชี้ที่  
          11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ  
           เกณฑ์การพิจารณา  
               11.3.1 ผู้บริหารมีความรอบรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน  
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               11.3.2 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับบทบาทประธานในการแต่งตั้งกรรมการและการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  
               11.3.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
สถานศึกษา  
               11.3.4 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
               11.3.5 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและพัฒนาครูในการผลิต/ใช้สื่ออย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับผู้เรียน  
               11.3.6 ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน /กลุ่มโรงเรียน/ชุมชน  
               11.3.7 ผู้บริหารมีการสนับสนุนการพัฒนาและประเมินครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  
               11.3.8 ผู้บริหารมีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ  
               11.3.9 ผู้บริหารมีการวางระบบและกลไกที่ดีในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยร่วมมือกับชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด 
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
               ปรับปรุง ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0 - 4  ข้อ  
               พอใช้    ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 5 - 7  ข้อ  
               ดี         ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา   8    ข้อ  
               ดีมาก    ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา    9   ข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         11.4 มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              11.4.1 การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปตามเปูาหมาย/มาตรฐาน ที่ก าหนดไว้  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของแผน  
              11.4.2 ผู้บริหารสร้างความตระหนักและมีความพยายามในการปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียน 
คร ูและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
              11.4.3 ผู้บริหารนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารอย่างต่อเนื่อง  
              11.4.4 ผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 พึงพอใจในผลงานของสถานศึกษา  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0 - 1 ข้อ  
                  พอใช้    ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา   2    ข้อ  
                  ดี         ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา   3    ข้อ  
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                  มาก       ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  4    ข้อ  
         มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาอย่าง
เป็นระบบครบวงจร มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ  
          ตัวบ่งชี้ที่  
          12.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้างการ และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และปรับ 
เปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์  
          เกณฑก์ารพิจารณา  
                12.1.1 สถานศึกษามีแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารเป็นลายลักษณ์
อักษร รวมทั้ง มีค าสั่งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
                12.2.2 สถานศึกษามีการวางระบบระเบียบรองรับการบริหารที่มีความคล่องตัวสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
                12.2.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดาเนินการอย่างเป็นระบบ  
                12.2.4 สถานศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ  
                12.2.5 สถานศึกษามีระบบการบริหารงบประมาณ ทรัพย์สินและรายได้ท่ีมีคุณภาพ  
                12.2.6 สถานศึกษามีระบบการบริหารงานทั่วไปที่มีคุณภาพ  
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0 - 2  ข้อ  
                   พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 - 4  ข้อ  
                   ดี        สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา    5    ข้อ  
                   ดีมาก   สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา    6    ข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              12.2.1 มีคณะกรรมการ / บุคลากรรับผิดชอบระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  
              12.2.2 มีการวางแผนการจัดการข้อมูล  

              12.2.3 มีการจัดเก็บข้อมูล / สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน  

              12.2.4 มีการนาสารสนเทศไปพัฒนางาน  

              12.2.5 มีการประเมินผลการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  

              12.2.6 มีการรายงานผลการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  

              12.2.7 มีการปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์  
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          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง   สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0 - 3 ข้อ  
                  พอใช้      สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 4 - 5 ข้อ  
                   ดี            สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 6   ข้อ  
                   ดีมาก       สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 7   ข้อ  
          ตัวบ่งชี้ที่  
          12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
เกณฑ์การพิจารณา  
                12.3.1 สถานศึกษามีระบบ และมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
                12.3.2 สถานศึกษามีระบบ และมีการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาตาม  
กฎกระทรวง  
                 12.3.3 สถานศึกษานาผลการตรวจสอบ ทบทวน ไปปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

                 12.3.4 สถานศึกษามีการรายงานผลการตรวจสอบทบทวน  

                 12.3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในตาม  
         ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                 ปรับปรุง   สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0 - 1 ข้อ  
                 พอใช้      สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 2 - 3 ข้อ  
                 ดี           สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา   4   ข้อ  
                 ดีมาก      สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา    5  ข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               12.4.1 มีการส ารวจข้อมูลความต้องการจาเป็นในการพัฒนาของครูและองค์กร  

               12.4.2 มีการจัดทาแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  

               12.4.3 ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภาก าหนด (ไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมงต่อปี)  

               12.4.4 มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน  

               12.4.5 มีการประเมินผลและจัดท ารายงานการดาเนินงานพัฒนา  
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          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 1-2 ข้อ  
                   พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 1-3 ข้อ  
                   ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 1-4 ข้อ  
                   ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ 
        ตัวบ่งชี้ที่  
        12.5 ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน  
        เกณฑ์การพิจารณา  
               12.5.1 ผู้เรียน คร ูผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในผลการบริหารงาน  

                12.5.2 ผู้เรียน คร ูผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในผลการพัฒนาผู้เรียน  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในผลการบริหารงานและพัฒนา
ผู้เรียน เฉลี่ย ต่ ากว่าร้อยละ 50  
                   พอใช้   ผู้เรียน ครู  ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในผลการบริหารงานและพัฒนา
ผู้เรียนเฉลี่ย ร้อยละ 50-74  
                   ดี        ผู้เรียน  ครู ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในผลการบริหารงานละพัฒนา
ผู้เรียนเฉลี่ยร้อยละ 75-89  
                   ดีมาก   ผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในผลการบริหารงานละพัฒนา
ผู้เรียนเฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป  
         มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มี 5 ตัว
บ่งชี้คือ  
          ตัวบ่งชี้ที่  
          13.1 มีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา  
          เกณฑ์การพิจารณา  
                13.1.1 สถานศึกษามีการมอบหมายงานตามโครงสร้างองค์กร ที่สอดคล้องกับความเป็น
นิติบุคคลอย่างชัดเจน  
                13.1.2 สถานศึกษามีการมอบอ านาจในการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
                13.1.3 สถานศึกษามีการบริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมและตรวจสอบได ้ 
                13.1.4 สถานศึกษามีการบริหารงานโดยคณะบุคคลตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 
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         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                    ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0-1 ข้อ  
                    พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ  
                    ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ  
                    ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อ  
          ตัวบ่งชี้ที่  
          13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม  
         เกณฑ์การพิจารณา  
                 13.2.1 สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ มีตัวบ่งชี้ความส าเร็จ มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับอุดมการณ์และหลักการการจัดการศึกษาของชาติ  
                 13.2.2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยทุกฝุายมีส่วนร่วม  
                 13.2.3 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผน  
               13.2.4 สถานศึกษามีข้อมูล และสารสนเทศ เพ่ือการบริหารที่ถูกต้อง และครบถ้วน ทัน
ต่อการใช้งาน  
               13.2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบกับเปูาหมาย  
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง  
               13.2.6 สถานศึกษามีการนาข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0-2 ข้อ  
                  พอใช้ สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา    3-4 ข้อ  
                  ดี สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา           5  ข้อ  
                  ดีมาก สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา      6 ข้อ  
          ตัวบ่งชี้ที่  
          13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา  
          เกณฑ์การพิจารณา  
                13.3.1 สถานศึกษามีกรรมการสถานศึกษาร่วมกันทางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เช่น
การท าแผนกลยุทธ์ การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น)  
                13.3.2 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา และการได้มาซึ่งคณะกรรมการเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง 
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ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ)  
               13.3.3 คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย สองเดือนต่อ
ครั้ง และน าผลการประชุมไปปฏิบัติ  
               13.3.4 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการก าหนดทิศทางและการบริหาร
โรงเรียน  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 1 ข้อ  
                  พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ  
                  ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ  
                  ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อ  
          ตัวบ่งชี้ที่  
          13.4 มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
          เกณฑ์การพิจารณา  
                13.4.1 สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมายความส าเร็จของการจัดการศึกษา  
               13.4.2 สถานศึกษามีการจัดทาแผนการดาเนินงานให้สนองตอบเปูาหมาย  
ความส าเร็จ  
               13.4.3 สถานศึกษามีระบบและวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  
               13.4.4 สถานศึกษามีการตรวจสอบผลการดาเนินงานกับเปูาหมายอย่างสม่ าเสมอ  
               13.4.5 สถานศึกษามีการสรุปผลและจัดทารายงานประจ าปี  
           เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 1-2 ข้อ  
                  พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 1-3ข้อ  
                  ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 1-4 ข้อ  
                  ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               13.5.1 สถานศึกษามีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบที่ชัดเจน  
               13.5.2 สถานศึกษามีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปร่งใส  

               13.5.3 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
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               13.5.4 สถานศึกษามีการสรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0-1 ข้อ  
                   พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ  
                   ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ  
                   ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อ  
         มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มี 7 ตัวบ่งชี้  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               14.1.1 สถานศึกษามีการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
               14.1.2 สถานศึกษามีสาระการเรียนรู้ ที่บูรณาการการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติ และ
ระดับท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  
                14.1.3 สถานศึกษามีสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม  
                14.1.4 สถานศึกษามีการน าสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นไปใช้อย่างเป็นระบบ 
และมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ถูกต้อง  
                 14.1.5 สถานศึกษามีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง  
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้  
                     ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0-2 ข้อ  
                     พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ  
                     ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อ  
                     ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 5 ข้อ 
         ตัวบ่งชี้ที่  
         14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               14.2.1 สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมตามหลักสูตรและสาระเพ่ิมเติม  
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               14.2.2 สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลาย  
               14.2.3 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในรายวิชา/กิจกรรมตามความสนใจ  
               14.2.4 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามความสนใจ  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0-1 ข้อ  
                  พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ  
                  ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ  
                  ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         14.3 มีการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               14.3.1 สถานศึกษามีการจัดประชุม สัมมนา ให้ความรู้ในการจัดท าแผน การจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน  
               14.3.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตามการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
               14.3.3 สถานศึกษามีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษา  

               14.3.4 สถานศึกษามีการยกย่อง ชมเชย และเผยแพร่ผลงานการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ของคร ู 
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง  สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0-1 ข้อ  
                   พอใช้ สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ  
                     ดี      สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ  
                     ดีมาก สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ 
         ตัวบ่งชี้ที่  
         14.4 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               14.4.1 สถานศึกษามีสื่อธรรมชาติ (พืช สัตว์ สิ่งของ และอ่ืน ๆ) ที่เหมาะสมและเอ้ือต้อ
การเรียนรู้  
               14.4.2 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้  
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               14.4.3 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงสื่อการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปริญญาในท้องถิ่น  
               14.4.4 สถานศึกษามีสื่อภูมิปริญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 0-1 ข้อ  
                  พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ  
                  ดี        สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ  
                  ดีมาก   สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         14.5 มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน  
         เกณฑ์การพิจารณา  
              14.5.1 มีเอกสาร / แฟูมข้อมูลของนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน  

              14.5.2 มีการนาบันทึกข้อมูลของนักเรียนไปใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล  

              14.5.3 มีการสรุปผลและบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักสูตร  

              14.5.4 มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ  

              14.5.5 มีการให้บริการและส่งต่อข้อมูลการเรียนรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง  
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                 ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                 พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 2-3  
                 ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 3-4  
                 ดีมาก     สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ 
         ตัวบ่งชี้ที่  
         14.6 มีระบบการนิเทศการสอน และนาผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ าเสมอ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               14.6.1 มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมี  
ปฏิทินการนิเทศ  
                14.6.2 มีการนิเทศตามแผน  

                14.6.3 มีการประเมินผลการนิเทศ  

                14.6.4 มีการนาผลการนิเทศไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
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         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                    ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1  
                    พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                    ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                    ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         14.7 มีการนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               14.7.1 สถานศึกษามีแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  

               14.7.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  

               14.7.3 สถานศึกษามีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

               14.7.4 สถานศึกษามีการรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1  
                   พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                   ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                   ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ 
         มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
มี 7 ตัวบ่งชี้  
        ตัวบ่งชี้ที่  
        15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง  
        เกณฑ์การพิจารณา  
              15.1.1 สถานศึกษามีการจัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

              15.1.2 สถานศึกษามีการคัดกรองและจ าแนกผู้เรียนเป็นกลุ่มตามสภาพผู้เรียน  

              15.1.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมปูองกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม  

               15.1.4 สถานศึกษามีการส่งต่อเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  
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         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1  
                   พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                   ดี         สถานศกึษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                   ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
        15.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               15.2.1 สถานศึกษามีแผนและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทาง
วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  

               15.2.2 สถานศึกษามีนาแผน/นโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

               15.2.3 สถานศึกษามีการติดตามการตรวจสอบ/ประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม  

               15.2.4 สถานศึกษามีการนาผลการติดตาม ตรวจสอบ/ประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไข  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1  
                   พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                   ดี        สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                   ดีมาก   สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ 
         ตัวบ่งชี้ที่  
         15.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของ ผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ  
          เกณฑ์การพิจารณา  
               15.3.1 สถานศึกษามีแผนและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถ
พิเศษและความถนัดของผู้เรียน  

               15.3.2 สถานศึกษามีนาแผน/นโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

               15.3.3 สถานศึกษามีการติดตาม การตรวจสอบ/ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม  

               15.3.4 สถานศึกษามีการนาผลการติดตาม ตรวจสอบ/ประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไข  



41 

 

 

 

         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง  สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1  
                   พอใช้     สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                    ดี     สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                     ดีมาก สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         15.4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม  
          เกณฑ์การพิจารณา  
               15.4.1 สถานศึกษามีแผนและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงามแก่ผู้เรียน  

               15.4.2 สถานศึกษามีนาแผน/นโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

               15.4.3 สถานศึกษามีการติดตามการตรวจสอบ/ประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม  

               15.4.4 สถานศึกษามีการนาผลการติดตาม ตรวจสอบ/ประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไข  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1  
                  พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                  ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                  ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ 
         ตัวบ่งชี้ที่  
         15.5 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปะ และกีฬา/นันทนาการ  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               15.5.1 สถานศึกษามีแผนและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ
กีฬา/นันทนาการแก่ผู้เรียน  

              15.5.2 สถานศึกษามีนาแผน/นโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

              15.5.3  สถานศึกษามีการติดตาม การตรวจสอบ/ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม  

              15.5.4 สถานศึกษามีการนาผลการติดตาม ตรวจสอบ/ประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไข  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                      ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1  
                      พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
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                      ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                      ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         15.6 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาไทย  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               15.6.1 สถานศึกษามีแผนและมีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม 
ประเพณ ีและภูมิปัญญาไทย  
             15.6.2 สถานศึกษามีนาแผน/นโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

             15.6.3 สถานศึกษามีการติดตามการตรวจสอบ/ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม  

             15.6.4 สถานศึกษามีการนาผลการติดตาม ตรวจสอบ/ประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไข  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                 ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1  
                 พอใช้     สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                 ดี          สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                 ดีมาก     สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ 
         ตัวบ่งชี้ที่  
         15.7 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               15.7.1 สถานศึกษามีแผนและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  
               15.7.2 สถานศึกษามีนาแผน/นโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
               15.7.3 สถานศึกษามีการติดตาม การตรวจสอบ/ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม  
               15.7.4 สถานศึกษามีการนาผลการติดตาม ตรวจสอบ/ประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไข  
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1  
                   พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                   ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                   ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ มี 5 ตัวบ่งชี้  



43 

 

 

 

         ตัวบ่งชี้ที่  
         16.1 มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม  
          เกณฑ์การพิจารณา  
               16.1.1 มีการส ารวจ วิเคราะห์และวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น และเป็น
ระเบียบ  

               16.1.2 มีการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตามแผนที่ ก าหนดไว้  

               16.1.3 มีการดูแลอาคารสถานที่ให้มั่นคงปลอดภัย  

               16.1.4 มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  

               16.1.5 มีการประเมินผล การใช้อาคารสถานที่  

               16.1.6 มีการน าผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                    ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                    พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-4  
                    ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-5  
                    ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         16.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               16.2.1 วางแผนการจัดระบบปูองกันให้สถานศึกษาปลอดสารพิษ สิ่งเสพย์ติด
อาชญากรรม และอบายมุข  

               16.2.2 ก าหนดมาตรการ / แนวทางในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน  

               16.2.3 ดาเนินการตาม / มาตรการ แนวทางท่ีก าหนด  

               16.2.4 มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรการ 
/ แนวทาง  

               16.2.5 น าผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข  
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                  พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
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                  ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-4  
                  ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
          16.3 มีการให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
          เกณฑ์การพิจารณา  
                16.3.1 ส ารวจความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อที่เหมาะสมกับ การจัดการ
เรียนการสอน  

                16.3.2 มีแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน  

                16.3.3 มีการให้บริการเทคโนโลยีและสื่อที่หลากหลาย เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม  
                 16.3.4 มีประเมินผลการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมาใช้เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1  
                   พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                   ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                   ดีมาก     สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         16.4 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง
และอยู่ในสภาพใช่การได้ดี  
          เกณฑ์การพิจารณา  
               16.4.1 ส ารวจ ศึกษา ความต้องการและวางแผนในการจัดอาคารสถานที่ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ครู และผู้เรียน  
                16.4.2 ด าเนินการตามจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติ การห้องสมุดพ้ืนที่สีเขียว และสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
                16.4.3 มีการตรวจสอบ กากับติดตามการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
                16.4.4 มีการประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงานผลการดาเนินงานแก่บุคลากร ที่
เกี่ยวข้อง  
                16.4.5 ปรับปรุง แก้ไขให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
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          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                   พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                   ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-4  
                   ดีมาก     สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
        16.5 มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
        เกณฑ์การพิจารณา  
              16.5.1 มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  

              16.5.2 มีการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  
              16.5.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย  

              16.5.4 มีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ  

              16.5.5 มีการรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                  ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                  พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                  ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-4  
                  ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  
         มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
มี 2  ตัวบ่งชี้  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         17.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               17.1.1 สถานศึกษามีผู้รับผิดชอบหรือจัดหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน  
               17.1.2 สถานศึกษามีการจัดแผนงานเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  
                17.1.3 สถานศึกษามีระเบียบรองรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  
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                17.1.4 สถานศึกษามีการประเมินระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  
                17.1.5 สถานศึกษามีการนาผลประเมินมาใช้ตัดสินใจและปรับปรุงระบบและกลไกใน
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  
         เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                    ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                    พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3 
                    ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-4  
                    ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         17.2 สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา  
        เกณฑ์การพิจารณา  
                17.2.1 สถานศึกษามีการส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นของ  
ผู้ปกครองและชุมชน  
                17.2.2 สถานศึกษามีการจัดแผนงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรระดับ  
                17.2.3 สถานศึกษามีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเข้า
มาร่วมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
                17.2.4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน  
                17.2.5 สถานศึกษามีการจัดทารายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา  
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                    ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                    พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                    ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-4  
                    ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถานบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน มี 2 ตัวบ่งชี้  
          ตัวบ่งชี้ที่  
          18.1 เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน  
           เกณฑ์การพิจารณา  
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                18.1.1 สถานศึกษามีการวางแผนการเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน  

                18.1.2 สถานศึกษามีการให้บริการความรู้แก่ชุมชน  

                18.1.3 สถานศึกษามีการประเมินผลการให้บริการ  

                18.1.4 สถานศึกษามีการรายงานผลการดาเนินการในฐานะเป็นแหล่งวิทยาการเพ่ือการ 
ปรับปรุงพัฒนาและเผยแพร  
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1  
                   พอใช้    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                   ดี         สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                   ดีมาก    สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         ตัวบ่งชี้ที่  
         18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
         เกณฑ์การพิจารณา  
               18.2.1 สถานศึกษามีการวางแผนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

               18.2.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบ้าน 
องค์กรทางศาสนา สถานบันทางวิชาการ หรือองค์กรภาครัฐและเอกชน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

               18.2.3 สถานศึกษามีการประเมินผลและบันทึกผลการด าเนินงานจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

                18.2.4 สถานศึกษามีการรายงานและเผยแพร่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  
                   ปรับปรุง   สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1  
                   พอใช้      สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-2  
                   ดี           สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1-3  
                   ดีมาก       สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
         สรุปได้ว่า ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเกณฑ์การ
ประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง
ด าเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาการพ้ืนฐานให้ครบทุก
ด้านได้แก่ (1) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (2) มาตรฐานด้านการเรียนการสอน (3) มาตรฐานด้าน
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การบริหารและการจัดการศึกษา และ (4) มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือใช้รองรับ
การประเมินภายนอกรอบสาม (2554-2558) 

         2.1.5 การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
         การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการจัดการ
ในสถานศึกษาอยู่แล้ว จึงใช้วงจรการบริหารมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คือ 
วงจร PDCA มาจาก Plan-Do-Check-Act ซึ่งถือว่าเป็นงานที่บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการ
ตามปกติการเตรียมการของสถานศึกษา ก่อนด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้ความส าคัญที่การ
เตรียมบุคลากรของสถานศึกษาเป็นอันดับแรก ซึ่งมีข้ันตอนที่ส าคัญดังนี้ 
           1. การเตรียมความพร้อมด้านความตระหนักที่ดีต้องการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการ
ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการจัดการในสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติ โดยการการสร้างบุคลากรแกนน าในการประกันคุณภาพภายใน พร้อมกับมีการกระตุ้นให้ทุก
ฝุายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพทุกคน 
          2. การมอบหมายความรับผิดชอบ สถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คณะกรรมการด าเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม 
การด าเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา และให้คณะกรรมการแต่ละชุดได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน ร่วมกันออกแบบหรือสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของแต่
ละมาตรฐาน มีการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการด าเนินงานและเขียน
รายงานการประเมินตนเอง 
         3. การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน การด าเนินการในขั้นนี้ถือว่าเป็นตอนที่มี
ความส าคัญมาก หลังจากการเตรียมความพร้อมของบุคลากรแล้ว จะต้องด าเนินการต่อไปซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ 4 ขั้นตอน คือ วางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do)การตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล (Check) และการพัฒนาปรับปรุง (Act) รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
            3.1 การวางแผน (Plan)เป็นการเริ่มต้นจากความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือก าหนดเปูาหมาย มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพภายใน
แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ต้องใช้ สถานศึกษามี
การจัดท าแผนพัฒนาระยะสั้น และระยะยาว แผนระยะยาวได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผน
ยุทธศาสตร์ เป็นแผน ที่ครอบคลุมการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทส าคัญ
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เปูาหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 3-5 ป ี 
จากแผนระยะยาวดังกล่าวน ามาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งเป็นแผนระยะสั้นใน 1 ปี  
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จากแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดท าแผนย่อย ๆ เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนการสอน แผนพัฒนาอาคารสถานที่ แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผน
งบประมาณ เป็นต้น เมื่อก าหนดเปูาหมาย หรือมาตรฐานของการด าเนินประกันคุณภาพภายในแล้ว 
ก็น ามาตรฐานที่ก าหนดมาจัดเรียงความส าคัญตามความจ าเป็นเพ่ือก าหนดกิจกรรม  บุคลากร 
ทรัพยากร และระยะเวลาด าเนินการได้อย่างเหมาะสมท าให้การด าเนินงานในทุกๆขั้นตอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนของการก าหนดวิธีปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่จะท าให้บรรลุ
เปูาหมายที่ต้องการ ตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึงความส าเร็จของกิจกรรมนั้นกิจกรรมทั้งหลายได้มีการ
ก าหนดให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณ บุคคล ช่วงเวลา และลักษณะงาน โดยเฉพาะกิจกรรม
การเรียนการสอนกับกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอ่ืน ๆอีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส าหรับผู้เรียน 
             3.2 การปฏิบัติตามแผน (Do)เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าหากการวางแผนของหน่วยงาน
ท าได้ด ีและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับผู้ปฏิบัติรวมทั้งปัจจัยเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ แล้ว อาจพยากรณ์ได้
ว่างานนั้นส าเร็จไปแล้วร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด ดังนั้น ในขั้นนี้จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาจะให้การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข  มีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่ไม่เพียงพอให้ มีการก ากับ ติดตาม ให้ขวัญ ก าลังใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งใน
ระดับรายบุคคล หรือระดับกลุ่ม นอกจากนั้น ในกรณีที่ผู้บริหารสามารถให้การนิเทศกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ได้ด าเนินไปอย่างเหมาะสมที่สุด การนิเทศได้ด้วยตนเอง และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้การ
นิเทศแทน หรือส่งบุคลากรของสถานศึกษาไปรับการอบรมในเรื่องที่ยังไม่มีความรู้หรือไม่เชี่ยวชาญพอ 
             3.3 การตรวจสอบประเมินผล (Check)การประเมินผลที่กระท าได้อย่างเหมาะสมจะท าให้
ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าส าหรับการจัดท าสารสนเทศ ส าหรับการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป นอกจากนั้น ยัง
เป็นการฝึกฝนการประเมินตนเอง ของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความช านาญมากขึ้น การประเมิน
ได้ก าหนดกรอบการประเมินว่าจะประเมินอย่างไร ใครเป็นผู้ประเมิน ระยะเวลาการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นกรอบส าหรับการท าประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะเครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล จะต้องมีการส ารวจเป็นเบื้องต้นก่อนว่ามีใครจัดท าไว้แล้วบ้างหรือไม่
สอดคล้องกับบริบทการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามากน้อยแค่ไหน สามารถน ามาใช้จริง 
แต่หากไม่มีเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการเก็บใช้ได้สะดวก และบุคลากรส่วน
ใหญ่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย ตัวอย่างของเครื่องมือใช้ ได้แก่ แบบทดสอบแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบตรวจสอบรายการ หรือแบบประเมินเป็นต้น   
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             การสร้างเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และมีระบบการวางแผนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ดี ย่อมจะท าให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินตามตัวบ่งชี้  แต่
ละมาตรฐาน และน ามาวิเคราะห์ทั้งระดับรายละเอียดย่อยๆ เป็นรายบุคคล รายกิจกรรมหรือโครงการ
กับการวิเคราะห์ในภาพรวมแต่ละมาตรฐานทั้งหมดรวมเป็นภาพของสถาบัน หรือสถานศึกษา ท าการ
ประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ประเมินผลในแต่ละมาตรฐานจากค่า
ฐานนิยมของผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐาน  และสรุปผลในภาพรวมของการ
ด าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาจากมาตรฐานทั้งหมด ตามล าดับ 
              3.4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) หลังจากประเมินผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานการประเมินของสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หา
จุดเด่น จุดด้อยของตนเองในแต่ละมาตรฐานและพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มใด
หรือคนใดบ้าง จัดการประชุมบุคลากรของสถานศึกษา แล้วแจ้งผลการวิเคราะห์ รายงานการประเมิน
ให้ทราบ แจ้งผลในภาพรวมแล้วเรียกพบเป็นกลุ่มเฉพาะ เพ่ือชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้ง และย้ าให้
บุคลากรทุกคนได้ทราบว่าการด าเนินการประกันคุณภาพต้องท าอย่างต่อเนื่อง  ตัวบ่งชี้ใด หรือ
มาตรฐานใดที่สถานศึกษาด าเนินการแล้วอยู่ในระดับดี ก็มิได้หมายความว่าในปีถัดไปสถานศึกษาจะไม่
ต้องท ากิจกรรมเหมือนกับปีที่ผ่านมาอีก แต่คงต้องมาร่วมกันพิจารณาใหม่ว่าจะรักษาผลการ
ด าเนินการในระดับดีนี้ไว้ได้อย่างไร โครงการใด กิจกรรมประเภทใด ที่จะต้องคงไว้ หรือถ้าจะพยายาม
ท าให้เกิดผลดีที่สุดจะต้องด าเนินการอย่างไร จะต้องวางแผนปรับปรุงแก้ไขส่วนใด ส่วนมาตรฐานตัว
บ่งชี้ที่สถานศึกษาด าเนินการได้อยู่ในระดับพอใช้ ผู้รับผิดชอบคงต้องวางแผนพัฒนาปรับปรุงส่วนต่าง 
ๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการให้ดีขึ้นในปีต่อไป ส าหรับมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษา ยังท าได้ไม่ดีคือ 
ต้องปรับปรุงแก้ไขหรืออาจกล่าวว่าเป็น จุดอ่อนของสถานศึกษา ซึ่งจะต้องด าเนินการปรับปรุงเป็น
อันดับแรก ส่วนจะด าเนินการมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ใดก่อนนั้นคงต้องวิเคราะห์ความจ าเป็นเร่งด่วนเมื่อ
บุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้ด าเนินการวางแผนพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบแล้ว ก็ควรจะได้
มีการน าแผนของแต่ละมาตรฐาน หรือแต่ละกลุ่มมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ
ในภาพรวมของสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา บุคลากร งบประมาณโครงการ หรือกิจกรรมใด
ที่สามารถยุบรวมกันได้ ก็น ามาปรับแผนจัดร่วมกัน จะท าให้แนวทางการปฏิบัติตามแผนเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และทุกฝุายได้รับรู้ร่วมกัน 
          4. การจัดท ารายงานประเมินตนเอง หรือรายงานประจ าปีเมื่อสถานศึกษาได้ด าเนินการตาม
แผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงปลายปีการศึกษาจะต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกกลุ่มได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็น
บุคลากรภายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง หรือชุมชนหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ประเมินภายนอก เพ่ือ
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แสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และพร้อม ที่จะรับการประเมินจากภายนอก โดย
ด าเนินการดังนี้ 
                - รวบรวมการด าเนินงานและผลการประเมิน 
                - วิเคราะห์และสังเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาคณะผู้จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี ควรเป็นแกนน าหรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพอสมควร ซึ่งจะท าให้สามารถสรุปผลการประเมินได้ถูกต้อง การจัดท ารายงานควร
ด าเนินการในส่วนที่สามารถท าได้เรื่อย ๆ ก่อนสิ้นปีการศึกษาไม่จ าเป็นต้องรอให้ถึงสิ้นปีการศึกษา 
เพราะจะท าให้จัดท ารายงานไม่ทันก าหนดเวลาที่ต้องส่งหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบสอดคล้องกับสถานบันส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ( 2543 : 17 – 49 ) ได้กล่าวถึงการด าเนินการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษาว่า ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
                1. การวางแผน (P - Plan) เป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถท างานให้
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็คือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี
แผนการจัดการเรียนการสอน แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 
                2. การปฏิบัติตามแผน (D - Do) เมื่อสถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานแล้ว บุคลากร
ในสถานศึกษาร่วมกันด าเนินการตามแผนที่จัดท าไว้ 
                3. การตรวจสอบประเมินผล (C - Check) คือการวางกรอบการประเมิน จัดหาการ
จัดท าเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายของข้อมูล และตรวจสอบ
หรือปรับปรุงคุณภาพ 
               4. การพัฒนาปรับปรุง (A - Act) ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและบุคลากร การน าผลการตรวจสอบประเมินมาใช้ในการวางแผนในคราวต่อไป 
                5. การเขียนรายงานประจ าปี ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติ กล่าวคือ การรวบรวมผลการ
ด าเนินงานและผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์และสงเคราะห์ตามมาตรฐานการศึกษา 
และการเขียนรายงานในล าดับสุดท้าย 
             ส่วนส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ( 2549 : 3 ) ได้กล่าวถึงหลักในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
             1. การกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัว
ในการบริหาร รวมถึงการตัดสินใจในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมาย ตลอดจนจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ความต้องการของชุมชนและสังคมให้
มากที่สุด 
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             2. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการท างานของสถานศึกษา  ร่วมกันคิดตัดสินใจ 
สนับสนุน ส่งเสริม และติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา 
             3. การแสดงภาระความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) โดยสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันท างานเพ่ือให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง มีทิศทาง 
การท างานที่ชัดเจนน าไปสู่เปูาหมายเดียวกัน 
             ระบบประกันคุณภาพการศึกษามีกระบวนการด าเนินการที่สัมพันธ์กัน 3 ประการอันได้แก่ 
                1. การพัฒนาคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุถึง
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด หัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ คือ การสร้างจิตส านึกให้ทุกคน
ตระหนักถึงความจ าเป็นของการท างานเป็นกลุ่ม ท างานอย่างมีระบบ และทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่จะ
ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานตามแผนงาน รวมทั้งติดตาม ก ากับการด าเนินงาน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
             2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน ก ากับ
ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเปูาหมายโดยการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สามารถด าเนินงาน เช่น การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษาตั้งคณะท างานขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การด าเนินงาน / โครงการ ตลอดปี
การศึกษาทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนคุณภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษาและด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดท าเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
น าผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  อีกทั้งเป็นข้อมูลในการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            3. การประเมินและรับรองคุณภาพ เป็นการด าเนินงานเพ่ือตรวจสอบผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
               3.1 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา และจัดท าเป็นรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษาเพ่ือ
รายงานต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเพ่ือแพร่รายงานออกสู่สาธารณชน 
               3.2 การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษา ซึ่งด าเนินการโดยองค์กรภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหมายถึง ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
ซึ่งเป็นองค์การมหาชน มีหน้าที่ในการประเมินและให้การรับรองว่าสถานศึกษาได้จัดการศึกษาตรง
ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดในทุกๆ 5 ปี และน าผลจากการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ การก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
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              จากการด าเนินงานทั้ง 3 ประการนี้ เป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกัน
โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ทั้งในส่วนการพัฒนาคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ 
              ในขณะที่ส านักงานทดสอบทางการศึกษา (2545) ได้กล่าวถึงการด าเนินการประกัน
คุณภาพว่าต้องมีการทบทวนการจัดระบบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มีการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ครอบคลุม และตรวจสอบได้ ชี้ให้เห็นจุดเด่น จุดด้อย ที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป มีการจัดตั้งมาตรฐานการศึกษาในระดับสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเด่นชัดเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ประกอบกับการก ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีต่อไป 
                สรุปได้ว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับโดยมีการด าเนินงานอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน และน าผลการการด าเนินงานดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน
ทางด้านการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

2.1.6 แนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                 แนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วยขั้นตอน
และแนวทางในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังแสดงในแผนภูมิที่  1 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) 
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1.เตรียมความพร้อมบคุลากร 
    - สร้างความตระหนกั 
    - พฒันาความรู้และทกัษะ 
2. แตง่ตัง้กรรมการรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผนการปฏิบตังิาน ( P ) 
  - ก าหนดเป้าหมาย 
  - จดัล าดบัความส าคญัของ
เป้าหมาย 
  - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 - ก าหนดระยะเวลา 
 - ก าหนดงบประมาณ 
 - ก าหนดผู้ รับผิดชอบ 

1.วางแผนการปฏิบตังิาน ( P ) 
  - ก าหนดเป้าหมาย 
  - จดัล าดบัความส าคญัของ
เป้าหมาย 
  - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 - ก าหนดระยะเวลา 
 - ก าหนดงบประมาณ 
 - ก าหนดผู้ รับผิดชอบ 

2.ด าเนินการตามแผน ( D ) 
  - สง่เสริม สนบัสนนุ 
  - จดัสิง่อ านวยความสะดวก    
     สนบัสนนุความสะดวก 
  - การนิเทศก ากบั ตดิตาม 
 

3.ตรวจสอบประเมินผล ( C ) 
  - วางกรอบการประเมิน 
  - จดัหาหรือจดัท าเคร่ืองมือ 
  - เก็บข้อมลู/วิเคราะห์ข้อมลู 
  - แปลความหมาย 
  - ตรวจสอบ/ปรับปรุง 
 

4.การปรับปรุงงาน ( A ) 
  - ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน 
  - วางแผนนะระยะตอ่ไป 
  - จดัท าข้อมลูสารสนเทศ 
 

แผนภาพ 2.1 ขัน้ตอนการด าเนินการประกนัคณุภาพ

ภายใน 

 

 

 

 

    ด้านการเตรียมการ                    ด้านการด าเนินการ                ด้านการรายงาน 
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         ขั้นตอนและแนวทางในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังแผนภาพแสดงข้างต้น  เป็น
แนวทางที่สถานศึกษาสามารถใช้ในการด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีรายละเอียดดังนี้ 
         1. ด้านการเตรียมการ  ซึ่งการเตรียมการที่มีความส าคัญ คือ 
             1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร  โดยต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการ
ประกันคุณภาพภายในและการท างานเป็นทีม  ซึ่งจะจัดท าการชี้แจงท าความเข้าใจโดยใช้บุคลากร
ภายในสถานศึกษาหรือวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก  โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้มีโอกาส
เข้าร่วมรับทราบพร้อมกัน  และต้องพัฒนาความรู้  ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้
บุคลากรทุกคนเกิดความมั่นใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพด้วนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   
โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในแต่ละปี  ต่อมาเน้น
เนื้อหาการก าหนดกรอบและแผนการประเมิน  การสร้างเครื่องมือประเมินและรวบรวมข้อมูลในช่วง
ท้ายเน้นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล  การน าเสนอผลการประเมินและการเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ( Self  Study  Report )  
             1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการประสานงาน  ก ากับดูแล  ช่วยเหลือ  
สนับสนุนให้ทุกฝุายท างานร่วมกันและเชื่อมโยงเป็นทีม  โดยการตั้งคณะกรรมการควรพิจารณาตาม
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารซึ่งฝุายที่รับผิดชอบงานใดควรเป็นกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพงานนั้น 
         2. ด้านการด าเนินงาน  ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน 
             2.1 การวางแผน  จะต้องมีการก าหนดเปูาหมาย  แนวทางการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ
งาน  ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้  ส าหรับแผนต่าง ๆ ที่ควรจัดท า  คือ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรซึ่ง
สอดคล้องกับเปูาหมายของสถานศึกษา  แผนการประเมินคุณภาพและแผนงบประมาณ เป็นต้น 
             2.2 การปฏิบัติตามแผน  ซึ่งในขณะด าเนินการต้องมีการเรียนรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลาและ
ผู้บริหารควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกตนท างานอย่างมีความสุข  จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก  สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติ  ก ากับ  ติดตามการท างานทั้งระดับบุคลากร  รายกลุ่ม  
รายหมวด  และให้การนิเทศ 
              2.3 ตรวจสอบประเมินผล  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะท าให้
ได้ข้อมูลย้อนกลับที่แสดงว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาบรรลุเปูาหมายเพียงใด  โดยการประเมินต้องจัด
วางกรอบการแระเมิน  จัดหาท าเครื่องมือ  จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  แปลความข้อมูล 
และการตรวจสอบ  ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
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            2.4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  เมื่อแต่ละฝุายประเมินผลส าเร็จแล้วจะส่งผลให้
คณะกรรมการรับผิดชอบน าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์และแปลผลแล้วน ามาเสนอผลต่อผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร  น าไปวางแผนในระยะต่อไป  และจัดท าเป็น
ข้อมูลสารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง 
         3. ด้านการรายงาน การประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี  เมื่อสถานศึกษาด าเนินการ
ประเมินผลภายในเสร็จแล้วจะจัดท ารายงาน  โดยเริ่มจากรวบรวมผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงาน 
          สรุปได้ว่า แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นแนวทางที่
สถานศึกษาสามารถใช้ในการด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งดังนี ้1. ด้านการเตรียมการ  2. ด้านการด าเนินงาน 3. ด้านการรายงาน  

        2.1.7 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) 
         ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไว้ว่า ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) เป็นระบบที่สถานศึกษาสร้างความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถานประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าศึกษา
ต่อหรือท างานว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษามีให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนด ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้และถูกก าหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและประกาศกระทรวง  
         ดังนั้น การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจึงยึดหลักการ 
 3 ประการ คือ 
         1. การกระจายอ านาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการ
บริหารและตัดสินใจด าเนินการ สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ความต้องการของ
ชุมชนและสังคมได้มากที่สุด 
         2. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
คณะท างานในส่วนอื่นๆของสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริมและติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จของสถานศึกษา 
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          3. การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นเปูาหมายที่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องได้รับรู้เพ่ือการพัฒนาร่วมกัน และเพ่ือ
การติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาว่าสามารถน าพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานที่ได้ก าหนด
ร่วมกันไว้ได้หรือไม่ จากเปูาหมายและจุดเน้นการพัฒนาดังกล่าว สถานศึกษาต้องสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและเลือกกลวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสามารถท าให้
เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ทุกฝุายที่เก่ียวข้องมีทิศทางการท างานที่ชัดเจนสู่เปูาหมายเดียวกัน 
         จากหลักการดังกล่าวข้างต้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีกระบวนการด าเนินการที่
สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 3 ขั้น คือ 
          1. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ
การตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษา
หรือโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา เพ่ือน าผล
จากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนากิจกรรม / โครงการ ให้มีความเป็นไปได้และส าเร็จ 
          2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปูนกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบโครงสร้าง การ
วางแผนและการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งสร้างจิตส านึกให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
         สรุปได้ว่า จากแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะเห็นได้ว่าทุก
ภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทุกคนเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้การ
ท างานบรรลุดังเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน 
 
2.2 บริบทของศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
          2.1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานหรือสถานศึกษา  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็น
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนที่อยู่ในเขตอ าเภอดังต่อไปนี้  อ าเภอบ้านโฮ่ง  อ าเภอเวียงหน่อง
ล่อง อ าเภอลี้  และอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
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          2.2 ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย คือศูนย์เครือข่ายจาก 7 เครือข่ายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอลี้  มีกลุ่มที่สังกัดเครือข่ายอยู่ 3 ต าบล 
คือ ต าบลก้อ ต าบลนาทราย ต าบลแม่ลาน มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งสิ้น 11 โรงเรียน มีการจัด
การศึกษาที่แตกต่างกันออกไป โรงเรียนที่เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีพและท า MOU กับวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งเปิดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน เพราะประชากรจ านวนนักเรียนมีเยอะมาก คือโรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์และเป็นโรงเรียนเดียวที่มีรองผู้บริหาร ส่วนโรงเรียนที่เปิดการเรียนการ
สอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร โรงเรียนบ้าน 
แม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านแม่ลาน ส่วนโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 
1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่โรงเรียนบ้านผาต้าย โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 
โรงเรียนบ้านแม่กองวะ โรงเรียนบ้านนาทราย โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง โรงเรียนบ้านฮ่ัว  และโรงเรียน
บ้านผาลาด  

โรงเรียน 
ผู้บริหาร
โรงเรียน 

ครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

รวม 

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์ 

2 67 2 4 74 

โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1 11 1 2 15 
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์
อุปถัมภ์) 

1 12 1 3 17 

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1 16 1 1 19 
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 1 10 1 1 13 
โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วย
ทรายขาว 

1 1 1 1 4 

โรงเรียนบ้านผาลาด  1 9 1 - 11 
โรงเรียนบ้านผาต้าย 1 3 - 1 5 
โรงเรียนบ้านฮั่ว 1 4 1 - 6 
โรงเรียนบ้านนาทราย 1 3 1 - 5 
โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 1 3 - 2 6 

รวม 12 139 10 15 175 
ตารางที่ 2.1 ข้อมูลบุคลากรศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        2.3.1 งานวิจัยในประเทศ  
             นัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณภาพนักเรียน 
ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยโดยภาพรวมมีการปฏิบัติในทุกกิจกรรมสาหรับด้านคุณภาพนักเรียน 
ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร มีนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียน ส่วนด้านกระบวนการ 
เน้นคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน และจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข แล้วปัจจัยได้ปฏิบัติตรงตามเปูาหมายของแผนจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้สาหรับปัญหาที่พบคือ ขาดแคลนงบประมาณ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ให้ทันต่อการใช้งาน และไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีที่หลากหลาย 
         เรณู ชุ่มวารี (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้จัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับด ีและมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการ
เรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก ส่วนครูมีความสามารถจัดการเรียน การสอนอย่าง
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดี อีกทั้งผู้เรียนยังมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์และมีทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับพอใช้ แต่
ผู้เรียนมีความรู้แล้วทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรอยู่ในระดับปรับปรุง 
        สราวุธ สมอินสอน (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครล าปาง ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้เน้น
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย มีการศึกษา
หลักสูตรก่อนการจัดการเรียนการสอน แตบ่างส่วนไม่แน่ใจเรื่องการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนใน
ด้านทักษะการคิดสังเคราะห์ 
         ชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่สองของโรงเรียนโปุงหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัด
ล าปาง ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนโปุงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก มีผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี ยกเว้นมาตรฐานด้านผู้เรียน ซึ่งได้แก่มาตรฐานที่ 4 
และมาตรฐานที่ 5 มีข้อเสนอแนะให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 
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สหชาติ จีนวัฒนะ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผลการศึกษาว่าผู้เรียนที่
จบการศึกษาเม่ือเทียบกับจ านวนแรกเข้ามีจ านวนน้อย และผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการศึกษา 
ส่วนแนวทาง พัฒนาการประกันคุณภาพภายในคือ ให้สถานศึกษาเร่งสร้างความตระหนักและความ
รับผิดชอบในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรรวมทั้งการน ารูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ตามวงจรควบคุมคุณภาพ P-D-C-A มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
         สุลัดดา ศรีโท (2550 : บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลและ
สารสนเทศใน การประกันคุณภาพภายในเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสาหรับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัด ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า 1. สภาพปัจจุบันและปัญหาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศในการ ประกันคุณภาพภายในเพ่ือพร้อมกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสาหรับสถานอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่าสถานศึกษามี 1.1 การจัดการฐานข้อมูล
และสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในยังมีการวางแผน ไม่มากเท่าที่ควร 1.2 เครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในบางตัวบ่งชี้ ไม่สมบูรณ์ 1.3 การแบ่ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายใน  แบ่งเป็นมาตรฐาน 
ให้แต่ละแผนกและสาขา รับผิดชอบ ซึ่งมีคุณวุฒิ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ยัง
ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามมาตรฐานการและมีประสบการณ์ค่อนข้างน้อย 1.4 การจัดเก็บ ข้อมูลและ
สารสนเทศซ้ าซ้อนกันระหว่างฝุายและงาน 1.5 ปฏิทินและช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและ 
สารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในยังไม่ชัดเจนซึ่งเมื่อจะท ารายงานการประเมินตนเองต้องมีการ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมในบางตัวบ่งชี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพ
ภายในตาม มาตรฐานการอาชีวศึกษา ท าให้ข้อมูลบางมาตรฐานไม่เป็นปัจจุบัน 1.6) การจัดเก็บข้อมูล
และสารสนเทศยังมี ความต่อเนื่องไม่เท่าที่ควร 2. ระบบการจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศในการ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือ พร้อมกับการประเมินคุณภาพภายนอก สาหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย  

1. ด้านปัจจัย (Input) ข้อมูลที่ต้องการเก็บตามมาตรฐานอาชีวศึกษาได้แก่ แหล่งข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้กากับติดตามและช่วงเวลาในการ
จัดเก็บข้อมูล  

2.ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
3. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
4. ด้านผลผลิต (Output)  
สารสนเทศในการรายงานผลการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จ านวน 6 มาตรฐาน 34 ตัว

บ่งชี้ พร้อมทั้งท าคู่มือการใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
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พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ท าให้สถานศึกษามีระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพในด้านอรรถประโยชน์ (Utility Standards) คือผลการประเมินที่ได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน เช่น ผู้บริหารระดับสูง ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) 
คือวิธีการที่ใช้ในการประเมินจะต้องมีความเป็นได้ในการปฏิบัติจริง  ประหยัด คุ้มค่า ด้านความ
เหมาะสม (Propriety Standards) คือวิธีการประเมินจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูล ด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards) คือวิธีการประเมิน
ต้องสามารถวัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดจริง มีความครบถ้วนสมบูรณ์ แหล่งผู้ให้ข้อมูลมีความเชื่อถือ
ได ้มีการวิเคราะห์และประเมินผลอย่างถูกต้องและผลการประเมินมีความเป็นปรนัย 
         ศิริพร  โพธิสมภาพวงษ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ผลการศึกษา
พบว่า สภาพการด าเนินงานการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  ส าหรับปัญหาโดย
ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  เมื่อเปรียบเทียบผู้บริหารของโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีมีการด าเนินงานมากกว่าผู้บริหารของโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  และ
ผู้บริหารของโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีมีปัญหาในการด า เนินงานมากกว่า
ผู้บริหารของโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้บริหารของโรงเรียนที่มีประสบการณ์การ
บริหารโรงเรียนน้อยกว่า 10 ปี มีการด าเนินงานมากว่าผู้บริหารของโรงเรียนที่มีประสบการณ์การ
บริหารโรงเรียนมากกว่า 10 ปี และผู้บริหารที่มีประสบการณ์การบริหารโรงเรียนมากกว่า 10 ปี  
มีปัญหาการด าเนินงานมากกว่าผู้บริหารของโรงเรียนที่มีประสบการณ์การบริหารโรงเรียนน้อยกว่า  
10 ปี เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ส่วนในภาพรวมมีการด าเนินงานไม่ต่างกัน         

วัลย์ณภัสร์ สุขะวัธกุล (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนแม่พระฟาติมา โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑล  กรุงเทพมหานคร  เขต 2 
ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแม่พระฟาติมาตาม
มาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายใน 8 ด้าน โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ 1. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5. การ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 6. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 7. การประเมิน
คุณภาพการศึกษา ล าดับที่ 8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
         อัญชลี อินทกาโมทย์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบนพ้ืนที่ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ในการ
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ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบนพ้ืนที่ดอยอ่างขาง  จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 
3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร ปัญหาในการด าเนินงาน คือ 
มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ขาดความชัดเจนในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และขาดการประสานงานที่ดี ด้านการด าเนินการมีกระบวนการ
ท างานอย่างเป็นขั้นตอนแต่บางส่วนยังไม่ได้มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  เช่น การจัดท าคู่มือ
ประกันคุณภาพภายในขาดการน าผล การปฏิบัติไปปรับปรุงในแต่ละงาน ด้านการรายงาน มีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง แต่ขาดการเผยแพร่รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีสู่สาธารณชนข้อเสนอแนะคือควรจัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดทักษะและ
ความช านาญจัดท าแผนการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน  ควรมีการตรวจสอบการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงควรมีการเผยแพร่รายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพประจ าปีสู่สาธารณชน และควรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้วยข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 

คณะกรรมการด าเนินงานการวิจัย (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรังผลการ
ศึกษาวิจัย ผลการศึกษาพบว่า. บุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 
มี จ านวนเท่ากัน มี1.ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 5 - 10 ปี สถานภาพการปฏิบัติงานใน 
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปี 2. บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก และเม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีระดับที่
ไม่แตกต่างกัน 
         บุญถม  แสงค า (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่มีมาตรฐาน 4 ด้าน คือ มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้าน การเรียนการสอน มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาและ
มาตรฐาน ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี แต่มี
มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน 2 มาตรฐานคือมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมี ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ และ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ ที่จ าเป็นตามหลักสูตรที่มีผลอยู่ในระดับพอใช้ ปัญหาที่
ส าคัญที่สุดในมาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียนคือ ขาดความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้
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นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์ และ ควรจัดกิจกรรมหรือหาวิธีพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าให้สูงขึ้น 

พัฒน์พล แก้วยม สิริพร เรืองสุรัตน์ (2556 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่าบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า  
10 ปี มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาน้อยกว่า 5 ปี มีวุฒิการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาโท มีสถานภาพในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีต าแหน่ง/หน้าทีในการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คือ อาจารย์/เจ้าหน้าที่  ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
         สรุปได้ว่าการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะส าเร็จและบรรลุเปูาหมายได้
จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย เช่น  ผู้บริหาร  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน  ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยความร่วมมือในการด าเนินงานทุกด้านด้วยความ
เข้าใจ  ในภาพรวมของกระบวนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดขั้นตอนการด าเนินงาน  หากทุก
ฝุายร่วมคิด  ร่วมท า  จะก่อให้เกิดการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
         2.3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
          Shryadi (1992, อ้างใน วิชัย  ตรีเล็ก (2542 : 97) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาของอินโดนีเซีย  โดยวัดคุณภาพของครูใน 4 ปัจจัยหลัก คือ 
ความสามารถทางด้านวิชาชีพ  ความพยายามทางวิชาชีพ  เวลาที่ใช้ในกิจกรรมทางวิชาชีพและ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชี่ยวชาญกับงานที่ได้รับมอบหมาย  ผลการศึกษาพบว่า  ครูเป็นปัจจัยที่
กระตุ้นใช้ประโยชน์จากปัจจัยอ่ืนอย่างมีประสิทธิผล  ครูเป็นปัจจัยที่ใช้ตัดสินการปรับปรุงคุณภาพ
ทางการศึกษาทางการศึกษาและครูที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาได้มากท่ีสุด 

Pattricia (1994, อ้างใน ท าเนียบ  มหาพรหม 2543 : 47) ได้ศึกษาเก่ียวกับการประเมินการ
ไปสู่คุณภาพการศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมัน สวีเดน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ และ
ออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษานั้น  กลไกทางสังคมช่วยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเทศเยอรมันมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากมายจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง  การประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมการ
ประเมิน  ถือเป็นสิ่งส าคัญของครูที่ต้องรับผิดชอบต่ออาชีพของตน  ซึ่งต้องด าเนินไปอย่างมีเหตุผล
และชัดเจน  ในประเทศฝรั่งเศสความส าคัญและเชื่อถือได้รับข้อสอบภายนอกโรงเรียนมีการควบคุม
จากส่วนกลางในประเทศนิวซีแลนด์  ให้ความส าคัญกับการประเมินจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาน าเอาระบบการสอบมาตรฐานกลางซึ่งอ้างอิงไปสู่การยอมรับที่เป็นมาตรฐาน  และใน
ประเทศออสเตรเลีย  มีการน าเอาระบบการประเมิน  โดยใช้ข้อสอบมารฐาน  มีการเตรียมการอย่างมี



64 

 

 

 

แบบแผนสู่การควบคุมคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพการศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาและ
การศึกษาชั้นสูงต่อไป  
         สรุปได้ว่าการจัดการศึกษาหรือการบริหารงานในสถานศึกษา ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
ในการบริหารการศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งในแต่ละสถานศึกษามีปัจจัยแตกต่างกัน ผลการ
ปฏิบัติงานจึงแตกต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ความสามารถ เพราะเป็น
สิ่งจ าเป็นในการพัฒนาเทคนิค ในการบริหารการศึกษาให้ประสบความส าเร็จและได้มาตรฐานสูงขึ้น 



 
 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
         การวิจัยเรื่อง การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การรวบรวมข้อมูล 

          3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        1.ประชากรในการวิจัยนี้  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2557  รวมทั้งสิ้นจ านวน 
12  คน   
 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้  ประกอบด้วย ครูผู้สอนในสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้นจ านวน 
123 คน จาก 11 โรงเรียน 

ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การก าหนดขนาดตัวอย่างของ Krejcie and 
Morgan (1970:608) โดยแบ่งตามสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 2    
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ตารางที่ 3.1  แสดงจ านวนสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนในสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

ที ่ โรงเรียน ประชากร สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง 

1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 84 48.00 59 

2 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 14 8.00 10 

3 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง    (ราษฎร์อุปถัมภ์) 16 9.14 11 

4 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 18 10.29 13 

5 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 12 6.86 8 

6 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 3 1.71 2 

7 โรงเรียนบ้านผาลาด  10 5.71 7 

8 โรงเรียนบ้านผาต้าย 4 2.29 3 

9 โรงเรียนบ้านฮั่ว 5 2.86 4 

10 โรงเรียนบ้านนาทราย 4 2.29 3 

11 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 5 2.86 4 

รวม 175 100 123 

 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         1. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
         เครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีเนื้อหา
และรูปแบบดังนี้ 
          ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ ( Check list) 
          ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับระดับการด าเนินงาน / ความคิดเห็นการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scales) ตามแบบ 
Likert มี  5 ระดับ 

 5  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
           4  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับ  มาก 
            3  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
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            2 หมายถึง มีการด าเนินงานอยู่ในระดับ  น้อย 
            1 หมายถึง มีการด าเนินงานอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
          ตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิด  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

         2. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
         ได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
              1. ศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน
เขต 2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
              2. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน
เขต 2 เพ่ือมาก าหนดเป็นนิยามศัพท์ในการวิจัย เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิด
การวิจัย 
              3. จัดท าแบบสอบถามฉบับร่างและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบแก้ไขการใช้
ภาษาท่ีเหมาะสม  และพิจารณาความเหมาะสมทั่วไปของเครื่องมือ                               
              4. น าแบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา  เสนอผู้เชี่ยวชาญ  
จ านวน  5  ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อเนื้อหา (Content validity)จากนั้นน า
แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of item Objective Congruence: IOC)  (อ้างในพิสณุ ฟองศรี,2551:139-140) โดยพิจารณาข้อที่มี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.92   โดยค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0   
               5.  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข  ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเมื่อปรับปรุง
แก้ไขแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจพิจารณาอีกครั้ง 

              6. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่มิใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายเวียงจามรี  
อ าเภอลี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
    7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว  มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของ Crombach (Crombach’s  
Alpha Coefficient) โดยพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 โดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อค าถามอยู่ระหว่าง 0.58 -0.84 และเม่ือ



68 
 

พิจารณาเป็นรายด้าน 3 ด้าน พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกด้านที่ 1 ด้านการเตรียมการ เท่ากับ 0.95  
ด้านที่ 2 ด้านการด าเนินงาน เท่ากับ 0.96  ด้านที่ 3 ด้านการรายงานผล เท่ากับ 0.91         
               8. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3.3 การรวบรวมข้อมูล 
         ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้  
         1. ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเนชั่น ถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
ศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน  2557   
         3. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยคัดแยกตามสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  จากนั้นน าเข้าข้อมูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
         ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
         1. วิเคราะห์สถานภาพพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนจ าแนกตาม เพศ และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าสถิติความถ่ีและค่าร้อยละ 

         2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในขอสถานศึกษา ของ
ครูผู้สอน โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและโดยรวม  แล้วน าผล
การวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด , 2545 :103) 
             ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภาย 
                                                            ของในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
             ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภาย 
                                                            ของในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
             ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภาย 
                                                            ของในสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
             ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภาย 
                                                            ของในสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
             ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภาย 
                                                            ของในสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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            3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ าแนกตาม เพศ 
โดยใช้สถิตทิดสอบ T – test ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้
สถิติทดสอบ Oneway ANOVA ( F – test ) หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท า
การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
          4. ส าหรับข้อมูล ตอนที่ 3 ซึ่งได้จากผู้บริหาร ทั้ง 12 ท่าน น ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) โดยการนับค่าความถ่ีของค าตอบ และน าเสนอในรูปความเรียงประกอบตาราง 
          5. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
   
 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

          จากการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่าย
ศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2 จ าแนกตาม เพศ และประสบการณ์การท างาน เพ่ือศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  ดังนี้ 
            4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2 
            4.3  ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของครูผู้สอน  กับการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
           4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 
         สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
         f   แทน ค่าความถ่ี 
          แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

         S.D แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
         % แทน ค่าร้อยละ 
         N แทน จ านวนประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 

 t แทน การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม  
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 F แทน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Oneway ANOVA 
  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลด้าน ต าแหน่ง เพศ และประสบการณ์
การท างาน  แสดงไว้ในตาราง 3 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตาม ต าแหน่ง เพศ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน         

รายละเอียด จ านวน (135 คน) ร้อยละ 

1. ต าแหน่ง 
    1.1 ผู้บริหาร 
    1.2 ครูผู้สอน 

 
12 
123 

 
8.90 
91.10 

รวม 135 100.00 
2. เพศ 
   2.1 ชาย 
   2.2 หญิง 

 
55 
80 

 
40.70 
59.30 

                   รวม 135 100.00 
3. ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 
   3.1 น้อยกว่า 10 ปี 
   3.2 10 – 20  ปี 
   3.3 20 ปีขึ้นไป 

 
45 
51 
39 

 
33.30 
37.80 
28.90 

                  รวม 135 100.00 
 
         จากตารางที่ 4.1 พบว่า  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูผู้สอน จ านวน 123  
คน  คิดเป็นร้อยละ 91.10  เป็นผู้บริหาร จ านวน 12  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.90 เพศส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 เป็นเพศชาย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70  
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 – 20  ปี  จ านวน  51  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.80 รองลงมา
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 10 ปี  จ านวน 45  คน  คิดเป็นร้อยละ 33.30 และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไป  จ านวน 39  คน  คดิเป็นร้อยละ 28.9   ตามล าดับ 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2 
โดยภาพรวมรายด้าน 
 

การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น (N= 135) 
 

 
S.D แปลผล ล าดับ 

1. ด้านการเตรียมการ   3.60 .65 มาก 1 
2. ด้านการด าเนินการ   3.47 .67 ปานกลาง 2 
3. ด้านการรายงานผล 3.34 .78 ปานกลาง 3 

โดยรวม 3.47 .70 ปานกลาง  
 
         จากตารางที่ 4.2 พบว่า  ระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 โดยภาพรวมในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.47)  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการเตรียมการ อยู่ในระดับ
มาก (  = 3.60 )  รองลงมา ด้านการด าเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง  (  = 3.47 )  และด้านการ
รายงานผล  อยู่ในระดับปานกลาง  (  = 3.34 ) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2 
ด้านที่ 1 ด้านการเตรียมการ  เป็นรายข้อ 
          

การด าเนินงานการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

 

ระดับการด าเนินการ (N=135 ) 

 

 
S.D แปลผล ล าดับ 

ด้านที ่1 ด้านการเตรียมการ   
1. มีบุคลากรแกนน าที่มีความรู้ในด้านการ
ประกันคุณภาพภายในและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได ้

3.81 .81 มาก 1 

2. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ผู้เป็น
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

3.76 .80 มาก 2 

3. การปลุกจิตส านึกของบุคลากรด้วยการ
เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 

3.57 .83 มาก 10 

4. ชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรเพื่อ ให้
ทุกคนมีโอกาสได้ทราบความจ าเป็นของ
การประกันคุณภาพภายใน 

3.56 .86 มาก 11 

5. การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเหมาะสม 

3.59 .94 มาก 8 

6. การจัดเตรียมงบประมาณและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเหมาะสม 

3.50 .91 มาก 12 

7. การชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงภาพ รวม
ของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

3.60 .81 มาก 6 

8. การชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงภาพ รวม
ของกระบวนการบริหารคุณภาพ 

3.63 .88 มาก 4 
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ตารางที่ 4.3 ต่อ 
การด าเนินงานการประกันคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
 

ระดับการด าเนินการ (N=135 ) 

 

 
S.D แปลผล ล าดับ 

9. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการในแต่ละปี 

3.67 .91 มาก 

10. การก าหนดกรอบวางแผนการประเมิน 3.58 .87 มาก 
ด้านที่ 1 ด้านการเตรียมการ   
11. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 3.50 .73 มาก 12 
12. การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผล
การประเมินให้กับบุคลากร 

3.60 .90 มาก 6 

13. การติดตาม ควบคุมบุคลากรให้
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในและ
มีการประเมินตนเองตามแผน 

3.46 .86 ปานกลาง 13 

โดยรวม 3.60 .85 มาก  
 
     จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  ด้านการเตรียมการ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 3.60 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 อันดับ คือ มีบุคลากรแกนน าที่มีความรู้ในด้านการประกันคุณภาพภายในและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยู่ในระดับมาก  (  = 3.81) รองลงมาการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ผู้เป็นผู้ที่
มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก (  =3.76    
) และ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในแต่ละปี  อยู่ในระดับ
มาก (  = 3.67) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ การติดตาม ควบคุมบุคลากรให้
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในและมีการประเมินตนเองตามแผน อยู่ในระดับปานกลาง  
(  = 3.46) 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2 
ด้านที่ 2 ด้านการด าเนินการ   เป็นรายข้อ 
 

การด าเนินงานการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

 

ระดับการด าเนินการ (N=135 ) 

 

 
S.D แปลผล ล าดับ 

ด้านที่ 2 ด้านการด าเนินการ    
1. การจัดท าธรรมนูญสถานศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.53 .91 มาก 2 

2. การก าหนดบุคลากรรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

3.51 .94 มาก 3 

3. การก าหนดระยะเวลาการด าเนิน งาน
การประกนัคุณภาพภายใน 

3.45 .87 ปานกลาง 11 

4. การจัดอันดับความส าคัญของเป้า 
หมายการประกันคุณภาพภายใน 

3.50 .92 มาก 5 

5. การก าหนดแนวทางการด าเนินการหรือ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน 

3.50 .92 มาก 5 

6. การก าหนดงบประมาณในการ
ด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม 

3.51 .91 มาก 3 

7. การก าหนดให้มีการตรวจสอประเมินผล
การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

3.45 .82 ปานกลาง 11 

8. การวางกรอบการประเมินที่เชื่อมโยงกับ
เป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 

3.42 .80 ปานกลาง 14 

9. การจัดหาหรือจัดท าเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.50 .91 มาก 5 

10. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับ
การท างานปกติของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

3.49 .95 ปานกลาง 8 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
การด าเนินงานการประกันคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
 

ระดับการด าเนินการ (N=135 ) 

 

 
S.D แปลผล ล าดับ 

11. การน าข้อมูลการวิเคราะห์และสรุปให้
เห็นจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องปรับปรุง 

3.34 .87 ปานกลาง 16 

12. การแปลความหมายของข้อมูลโดย
การเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

3.46 .87 ปานกลาง 9 

ด้านที่ 2 ด้านการด าเนินการ    
13. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ
การประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

3.46 .83 ปานกลาง 9 

14. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร 

3.44 .88 ปานกลาง 13 

15. การน าผลการประเมินไปใช้ในการ
จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา
ในปีการศึกษาต่อไป 

3.54 .93 มาก 1 

16. การน าผลทีไ่ด้จากการประเมินมา
พัฒนาเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
ใช้ได้สะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

3.37 1.00 ปานกลาง 15 

โดยรวม 3.47 .89 ปานกลาง  
 
         จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์
เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ด้านการด าเนินการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.47 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 
อันดับ คือ การน าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
อยู่ในระดับมาก  (  = 3.54 ) รองลงมา การจัดท าธรรมนูญสถานศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อยู่ในระดับมาก (  = 3.53 ) และการก าหนดบุคลากรรับผิดชอบในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในและการก าหนดงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.51) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ การน าข้อมูลการวิเคราะห์
และสรุปให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องปรับปรุง อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.34) 
 



77 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
ด้านที่ 3 ด้านการรายงานผล เป็นรายข้อ 
 

การด าเนินงานการประกันคณุภาพ
ภายในของถานศึกษา 

 

ระดับการด าเนินการ (N=135 ) 

 

 
S.D แปลผล ล าดับ 

ด้านที่ 3 ด้านการรายงานผล 
1. การรวบรวมผลการด าเนินการและ
ประเมินผลการด าเนินการ 

3.37 .94 ปานกลาง 2 

2. การด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจ าแนก
ตามมาตรฐานการศึกษา 

3.37 .91 ปานกลาง 2 

3. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
หรือรายงานประจ าปีเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มได้รับทราบ 

3.25 .89 ปานกลาง 5 

4. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
หรือรายงานประจ าปีที่มีราย ละเอียด
ครบถ้วนเน้นในเชิงวิชาการ 

3.39 .86 ปานกลาง 1 

5. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
หรือรายงานประจ าปีตรงตามแผนปฏิบัติ
งาน 

3.35 1.02 ปานกลาง 4 

โดยรวม 3.35 .92 ปานกลาง  
           
         จากตารางที ่4.5 พบว่า ระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์
เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ด้านการรายงานผล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 3.35 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 อันดับ คือ การจัดท ารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปีที่มีราย  ละเอียด
ครบถ้วนเน้นในเชิงวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง  (  =  3.39 ) รองลงมา การรวบรวมผลการ
ด าเนินการและประเมินผลการด าเนินการและการด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ในระดับปานกลาง (  =  3.37 ) และการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง หรือรายงานประจ าปีตรงตามแผนปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.35) 
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ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง หรือ
รายงานประจ าปีเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับทราบ อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.25) 
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 4.3  ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของครูผู้สอน  กับการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
                 4.3.1 การเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ศูนย์เครอืข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ าแนกตามเพศ 
          (N=135) 

การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

ชาย (N=55) หญิง (N=80) 
t P 

 

 
S.D  

 
S.D 

1. ด้านการเตรียมการ   3.55 .70 3.64 .62 -.848 .398 
2. ด้านการด าเนินการ 3.46 .77 3.48 .60 -.177 .860 
3. ด้านการรายงานผล 3.37 .82 3.33 .75 .273 .785 

รวม 3.46 .76 3.48 .66 -.027 .681 
 
         จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ าแนกตามเพศ ด้วยค่าสถิติ t – test โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
(t = -.027, p = .681 ) และเมื่อพิจารณาแยกรายด้าน  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน พบว่าการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
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 4.3 ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร ด า เ นิ น ง า น กา ร ป ระกั น คุณ ภ า พภ า ย ใน ข อ ง ส ถ า นศึ ก ษ า  
ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
          (N=135) 

การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20  ปี 20 ปีขึ้นไป 

 

 
S.D  

 
S.D  

 
S.D 

1. ด้านการเตรียมการ   3.30 .85 3.68 .44 3.86 .50 
2. ด้านการด าเนินการ 2.93 .58 3.60 .51 3.91 .54 
3. ด้านการรายงานผล 2.68 .66 3.55 .60 3.84 .57 

รวม 2.97 .70 3.61 .52 3.87 .54 
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ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1. ด้านการเตรียมการ   ระหว่างกลุ่ม 6.85 2 3.425 8.939 .000* 
 ภายในกลุ่ม 50.58 132 .383   
 รวม 57.43 134    

2. ด้านการด าเนินการ ระหว่างกลุ่ม 21.37 2 10.683 36.005 .000* 
 ภายในกลุ่ม 39.17 132 .297   
 รวม 60.54 134    

3. ด้านการรายงานผล ระหว่างกลุ่ม 31.70 2 15.850 42.722 .000* 
 ภายในกลุ่ม 48.97 132 .371   
 รวม 80.67 134    

 ระหว่างกลุ่ม 19.97 2 9.986 29.222 .000* 
รวม ภายในกลุ่ม 46.24 132 .350   

 รวม 66.21 134    

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p ‹ .05 

         จากตารางที่  4.8 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F= 29.222, p 
= .000 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (F= 8.939 , p =.000) ด้านการด าเนินการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (F= 36.005, p =.000)  และด้านการรายงานผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(F=42.722 , p =.000) ตามล าดับ  จึงน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้ Scheffe ’s 
Method 
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ตารางที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  
 

การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 
น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20  ปี 20ปีขึ้นไป 

1. ด้านการเตรียมการ   น้อยกว่า 10 ปี  .014* .000* 
 10 – 20  ปี    
 20 ปีขึ้นไป    

2. ด้านการด าเนินการ น้อยกว่า 10 ปี   .000* 
 10 – 20  ปี   .034* 
 20 ปีขึ้นไป    

3. ด้านการรายงานผล น้อยกว่า 10 ปี    
 10 – 20  ปี .000*   
 20 ปีขึ้นไป .000*   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p ‹ .05 

            จากตารางที่ 4.9 เมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่ ด้านที่ 1 ด้านการเตรียมการ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2 คู่ 
ได้แก่ คู่ที่ 1 ระหว่าง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี กับ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 10 ปี คู่ที่ 2 ระหว่างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไป กับ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี  
         ด้านที่ 2 ด้านการด าเนินการ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ระหว่างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไป กับ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และคู่ที่ 2 ระหว่างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไป กับ 
ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี  
         ด้านที่ 3 ด้านการรายงานผล พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ระหว่างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี กับ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี คู่ที่ 2 ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี กับ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 20 ปีขึน้ไป 
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4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2 

          ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 รวมทั้งหมด 12  คน โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากแบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ระดับน้อย และน้อยที่สุดของแต่ละด้านเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์  แต่ผลการวิจัย
พบว่า แต่ละด้านไม่เป็นไปตามเกณฑ์  เนื่องจากว่า มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นการถามข้อเสนอแนะ
ในการการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมทุกด้าน เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.10 แนวทางและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
 

การด าเนินงานการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

แนวทางและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1. ด้านการเตรียมการ   1.1 บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนต้องร่วมกันท างานเป็นทีม  
     (f = 4) 
1.2 สร้างความตระหนักมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ 
     ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (f = 3) 
1.3 ควรจัดหางบประมาณ บุคลากรให้เพียงพอ (f = 3) 
1.4 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
     ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร (f = 2) 

2.ด้านการด าเนินการ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการประสานงานบุคลากร 
     (f = 3) 
2.2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
     ภายใน โดยให้ถือว่าเป็นนโยบายที่ส าคัญที่ทุกคนต้อง   
     ปฏิบัติ (f = 5) 
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การด าเนินงานการประกันคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
แนวทางและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 2.3 ควรจัดหางบประมาณสนับสนุน ใช้ข้อมูลสารสนเทศใน 
     การปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
     มีประสิทธิภาพ (f =4) 

3. ด้านการรายงานผล 
 

3.1 การจัดท ารายงานตนเองหรือรายงานประจ าปี ควร 
     ด าเนินการในส่วนที่สามารถท าได้เรื่อยๆ ก่อนสิ้นปี 
     การศึกษา (f = 5 ) 
3.2 ควรก าหนดบุคลากรในการศึกษารูปแบบของการเขียน 
     รายงานผลการประเมินตนเองหรือการรายงานประจ าปี 
     เพ่ือรายงานต่อสาธารณชนและต้นสังกัดต่อไป (f = 7) 

 
       จากตารางที่ 4.10 สรุปได้ว่า แนวทางและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2 บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนต้องร่วมกันท างานเป็นทีม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยให้ถือว่าเป็นนโยบายที่ส าคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติ  ควรจัดหางบประมาณ
สนับสนุน ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรควรศึกษารูปแบบของการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองหรือการรายงาน
ประจ าปีเพ่ือรายงานต่อสาธารณชนและต้นสังกัดของตน 
 
 
          



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
         การวิจัย เรื่องการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรี 
เวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เพ่ือศึกษาการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านต าแหน่ง เพศ และประสบการณก์ารท างาน และเพ่ือศึกษาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 กลุ่มประชากร ได้ผู้บริหาร จ านวน 12 คน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความ
แปรปรวนแบบทางเดียว ผู้วิจัยได้สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
         ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
             กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูผู้สอน จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 91.10  
เป็นผู้บริหาร จ านวน 12  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.90 เพศส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 80 คน  
คิดเป็นร้อยละ 59.30 เป็นเพศชาย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 ประสบการณ์ในการท างาน  
10 – 20 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 รองลงมาประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า  
10 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ33.30 และประสบการณ์ในการท างาน 20 ปีขึ้นไป   
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 ตามล าดับ 
             ระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 โดยภาพรวมในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง  (  = 3.47) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการเตรียมการ อยู่ในระดับมาก (  = 3.60 )  
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รองลงมา ด้านการด าเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง  (  = 3.47) และด้านการรายงานผล  อยู่ใน
ระดับปานกลาง (  = 3.34) โดยสามารถสรุปการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 หาก
พิจารณารายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ด้านการเตรียมการ 
            ระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ด้านการเตรียมการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (  = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีบุคลากรแกนน าที่
มีความรู้ ในด้านการประกันคุณภาพภายในและสามารถถ่ายทอดความรู้ ได้ อยู่ ในระดับมาก   
(  = 3.81) มาการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ผู้เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก (  =3.76) การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในแต่ละปี อยู่ในระดับมาก (  = 3.67) การชี้แจงให้
บุคลากรทราบถึงภาพ รวมของกระบวนการบริหารคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (  = 3.63) การชี้แจงให้
บุคลากรทราบถึงภาพ รวมของระบบการประกันคุณภาพภายใน (  = 3.60) การวิเคราะห์ข้อมูล การ
น าเสนอผลการประเมินให้กับบุคลากร (  = 3.60) การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเหมาะสม (  = 3.59) การก าหนดกรอบวางแผนการประเมิน (  = 3.58) การปลุก
จิตส านึกของบุคลากรด้วยการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน (  = 3.57) ชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรเพ่ือ ให้ทุกคนมีโอกาสได้ทราบความจ าเป็นของ
การประกันคุณภาพภายใน (  = 3.56) การจัดเตรียมงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในอย่างเหมาะสม (  = 3.50) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน (  = 3.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ การติดตาม ควบคุมบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพภายในและมีการประเมินตนเองตามแผน (  = 3.46) 

ด้านการด าเนนิการ 
            ระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ด้านการด าเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาในปีการศึกษาต่อไป อยู่ในระดับมาก   
(  = 3.54) การจัดท าธรรมนูญสถานศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก  
(  = 3.53) การก าหนดบุคลากรรับผิดชอบในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในและการ
ก าหนดงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ในระดับมาก 
(  = 3.51) การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก   
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(  = 3.50) การก าหนดแนวทางการด าเนินการหรือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ
มาก  (  = 3.50) การจัดหาหรือจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อยู่ในระดับมาก    
(  = 3.50) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับการท างานปกติของบุคลากรในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับปานกลาง (  = 3.49) การแปลความหมายของข้อมูลโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.46) การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.46) การก าหนดระยะเวลาการด าเนิน งานการประกัน
คุณภาพภายใน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.45) การก าหนดให้มีการตรวจสอบประเมินผลการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.45) การน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.44) การวางกรอบ
การประเมินที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.42) การ
น าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ได้สะดวก  รวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.37) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ การน าข้อมูลการ
วิเคราะห์และสรุปให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องปรับปรุง อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.34)   

ด้านการรายงานผล 
            ระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ด้านการรายงานผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  (  = 3.35 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การจัดท า
รายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปีที่มีราย ละเอียดครบถ้วนเน้นในเชิงวิชาการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง  (  =  3.39 ) การรวบรวมผลการด าเนินการและประเมินผลการด าเนินการและการ
ด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ในระดับปานกลาง 
(  =  3.37 ) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจ าปีตรงตามแผนปฏิบัติงาน อยู่
ในระดับปานกลาง (  = 3.35) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง หรือรายงานประจ าปีเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับทราบอยู่ใน ระดับปานกลาง  (  = 
3.25)  

1.2 การทดสอบสมมติฐาน 
            1.2.1 การเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ าแนกตามเพศ 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
จ าแนกตามเพศ ด้วยค่าสถิติ t – test โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (t = -.027, p = .681 ) และเมื่อ
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พิจารณาแยกรายด้าน  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน พบว่าการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 

    1.2.2 การเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA) 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน มีการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(F= 29.222, p = .000 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมการแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F= 8.939 , p =.000) ด้านการด าเนินการ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F= 36.005, p =.000)  และด้านการรายงานผลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=42.722 , p =.000) 
         1.3 แนวทางและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย 
         1. ด้านการเตรียมการ 
            1.1  บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนต้องร่วมกันท างานเป็นทีม 
            1.2 สร้างความตระหนักมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
            1.3  ควรจัดหางบประมาณ บุคลากรให้เพียงพอ 
             1.4  มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร   
          2. ด้านการด าเนินการ 
             2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการประสานงานบุคลากร 
             2.2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน โดยให้ถือว่าเป็นนโยบาย
ที่ส าคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติ 
             2.3 ควรจัดหางบประมาณสนับสนุน ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ด้านการรายงานผล 
             3.1  การจัดท ารายงานตนเองหรือรายงานประจ าปี ควรด าเนินการในส่วนที่สามารถท าได้
เรื่อยๆ ก่อนสิ้นปีการศึกษา 
              3.2  ควรก าหนดบุคลากรในการศึกษารูปแบบของการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง
หรือการรายงานประจ าปีเพ่ือรายงานต่อสาธารณชนและต้นสังกัดต่อไป 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
           จากผลการวิจัย การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่าย 
ศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  ผู้วิจัยมุ่งอภิปรายในประเด็น
ส าคัญดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  โดยภาพรวมในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เป็นเพราะ 
โรงเรียนใช้กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติเป็นแนวทางในการด าเนินงานผลการประเมินสถานศึกษามีการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน
สถานศึกษา ตามแผนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา  ของ
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นแนวทางในการด าเนินงานผลการประเมิน
สถานศึกษามีการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสถานศึกษา ตามแผนการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  ซึ่งได้
ด าเนินการ ตามขั้นตอน คือ มีมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนจะต้องเป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน รวม
ทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ มีการ
จัดระบบสารสนเทศ ซึ่งระบบสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับกระบวนการท างานประกันคุณภาพ
การศึกษาเนื่องจากต้องมีการตัดสินใจในทุกระดับท่ีต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศเป็นแนวทาง มีการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน ในแผน
จะต้องก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
แล้วด าเนินการตามแผน เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามภาระงานแผนงานโครงการกิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน  มีการตรวจสอบทบทวน
คุณภาพ เป็นขั้นตอนของการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาเพ่ือรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในขั้นตอนนี้สถานศึกษาจะต้องวางกรอบและก าหนดเครื่องมือเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล แปลความ สรุปผลการประเมินและเขียนรายงานเป็นรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน เพ่ือ
เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแล้ว
น าผลการประเมินมาปรับปรุงเป็นขั้นตอนการน าเอาผลการตรวจสอบการทบทวน และการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร ใช้ในการวางแผน และใช้จัดท าเป็น
สารสนเทศเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ต่อไป 
         ผลการด าเนินการ พบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีการพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานสถานศึกษา 
โดยมีแผนการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังพัฒนาตนเองไม่ครบถ้วนทุกสถานศึกษา
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พร้อมทั้งได้ก าหนดนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ทุกโรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาเท่าเทียมกัน ส่งเสริมความร่วมมือสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน มีการจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้มีการประเมินคุณภาพทั้งระบบ เพ่ือรับรอง
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตามเป้าหมาย พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถด าเนินการตามนโยบายให้ทุกโรงเรียนมีการ
ประกันคุณภาพได้มาตรฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไข 2545 
หมวด 6 มาตรา 48 “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” สาระบัญญัติดังกล่าวเป็นสิ่งที่สถานศึกษา
ทุกแห่งจะต้องน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็น
การสร้างความมั่นใจแก่พ่อแม่และประชาชนว่า ลูกหลานจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการ
ด าเนินการ และหน่วยงานภายนอกที่จะท าหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษายังอยู่ในระยะการ
ปรับบทบาทหน้าที่ ต้องจัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนาข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาให้ทราบแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน  สังกัดต่อไป 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา แนบเชย (2543) ได้ท าการวิจัยเรื่องศึกษาการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่าการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านแนวปฏิบัติ ด้านการด าเนินงาน และด้าน
การตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของประเวศ โพนน้อย (2544) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัญหาการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า การด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมมีปัญหาระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุทธิ สุวรรณปาล (2542) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัญหาและสาเหตุของปัญหาการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เขต
การศึกษา 12 ซึ่งพบว่ามีปัญหาการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาทั้งโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรทิพา จันทร์กระจ่าง (2546) 
ได้ท าการวิจัยเรื่องปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
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ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองชลบุพบว่าปัญหาด้านการประกันคุณภาพทั้ งในภาพรวมและ
รายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
           2. จากการวิจัยที่ พบว่าการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์
เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ด้านการเตรียมการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า เนื่องจากบุคลากรใน
สถานศึกษายังเข้าใจว่าการประกันคุณภาพภายใน ก็คือการบริหารคุณภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
ท างานตามปกติ และเป็นงานที่ท าอยู่แล้ว จึงท าให้รู้สึกว่าควรมีการเตรียมการวางแผน นอกจากนั้น 
เหตุผลที่ต้องด าเนินการประกันคุณภาพ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการวิธีการและพัฒนาทีมงานให้
มีความสามารถในการด าเนินการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร ท าให้ทีมงานต้องมีความเข้าใจ
ที่ชัดเจนท าให้ด าเนินการเกิดปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ
(2542) พบว่าแผนงานหลักของการพัฒนาการบริหารหลักสูตรมีบางเรื่องต้องมีการศึกษาปรับปรุง  
จึงท าให้ระยะเวลาของการด าเนินการของแผนงานอื่นๆ คลาดเคลื่อนจากที่ก าหนดไว้ และงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นงานใหม่ส าหรับครูทุกคนและโรงเรียนทุกโรงเรียน และการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่
รัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ โดยโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องสร้างความ
เชื่อมั่นให้สังคมยอมรับว่าโรงเรียนสามารถผลิตผู้จบการศึกษาที่มีความรู้  ความสามารถ เจตคติ 
ค่านิยม คุณธรรมและคุณลักษณะต่างๆ ได้ครบถ้วนตามหลักสูตรและตามความคาดหวังของสังคม 
ตลอดจนแสดงความมั่นใจว่าปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนมีความเป็นมาตรฐาน 
บุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมการ เพ่ือที่จะเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง
จะต้องมีความพร้อม และความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้ดีก่อน 
           3. การเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่าย
ศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ าแนกตามเพศ พบว่าโดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเพศไม่มีผลต่อระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒน์พล แก้วยม สิริพร เรืองสุรัตน์ (2556) 
เรื่องสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 
แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
9 แห่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ  
            4. การเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่าย  
ศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า  โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒน์พล แก้วยม  สิริพร เรืองสุรัตน์ (2556) เรื่องสภาพการด าเนินงานการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ พบว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ในด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน แต่มีความ
คิดเห็นในด้านการบริหารจัดการและด้านการมีส่วนร่วมและทัศนคติของบุคลากรแตกต่างกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คณะกรรมการด าเนินงานการวิจัย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตรัง (2554)  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดตรัง พบว่า บุคลากรมีประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรวมแตกต่างกัน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
         1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
           1.1 จากผลการวิจัย  การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  มีการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการด าเนินการงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานต้นสังกัดที่จะท าหน้าที่ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ต้องจัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนาข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาให้ทราบแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
           1.2 จากผลการวิจัยที่ พบว่า การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ด้านการรายงานผล 
มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ทั้งนี้
เป็นเพราะโรงเรียนบางส่วนจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรายงานต้นสังกัด แต่ไม่ได้เผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เช่น กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
         2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
             2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ด้านการรายงานผล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
             2.2 ควรศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอ่ืน เช่น ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
             2.3 ควรศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 กับ เขต 2 
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                    2.4 ควรศึกษาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ชุมชน และกรรมการ
สถานศึกษา ในการจัดท ามาตรฐานโรงเรียนของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

         1. ชื่อ – นามสกุล   นายจ านง     อุปโจง 
  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮั่ว 

  สถานที่ท างาน  โรงเรียนบ้านฮั่ว   ต าบลนาทราย   อ าเภอลี้   จังหวัดล าพูน 

  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   กศ.ม. การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

         2. ชื่อ – นามสกุล  นายณัฏฐยศ    ป่าหลวง 

ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 

สถานที่ท างาน โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร  ต าบลก้อ    อ าเภอลี้   จังหวัดล าพูน 

    วุฒิการศึกษา  ค.ม. ครุศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 

 

3. ชื่อ – นามสกุล  ดร.พรสันต์    เลิศวิทยาวิวัฒน์ 
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศาสตร์  จังหวัดล าปาง 

สถานที่ท างาน โรงเรียนโรงเรียนมัธยมศาสตร์  ต าบลพระบาท   อ าเภอเมือง     

                           จังหวัดล าปาง 

    วุฒิการศึกษา  ดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 4. ชื่อ – นามสกุล  นางสุกัญญา   เชื้ออินต๊ะ 
 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกลุ่มงานประกันภายในสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

 สถานที่ท างาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2    

                           ต าบลบ้านโฮ่ง   อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

     วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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         5. ชื่อ – นามสกุล  นายประทีป    ประทีปยุวพัฒน์ 
  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปวงค า(ประชาอุทิศ)  

  สถานที่ท างาน  โรงเรียนโรงเรียนบ้านปวงค า(ประชาอุทิศ)   ต าบลลี้   อ าเภอลี้     

                           จังหวัดล าพูน 

  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   กศ.ม. การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามส าหรับงานวิจัย 
 

เรื่อง การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ศูนยเ์ครือข่ายศรีเวียงชัย  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

………………………………………….. 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น  3 ตอน  ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับระดับการด าเนินงาน/ความคิดเห็น การด าเนินงานการ

ประกันคุณภายในของสถานศึกษา 
ตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิด  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2.  การตอบแบบสอบถามนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่ประการ
ใด เนื่องจากผู้วิจัยจะน าเสนอในภาพรวม  และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ  
แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
3.  กรุณาตอบค าถามทุกรายการตามความเป็นจริง 
 
ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  
จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
          จตุพร  โปธาวิน 
     นักศึกษาปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา 
        มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 
 

1.  ต าแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการ , รองผู้อ านวยการ หรือผู้รักษาการในต าแหน่ง ) 
  ครผูู้สอน 
 

2. เพศ 
  ชาย 
  หญิง 
 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  น้อยกว่า 10 ปี 
  10 – 20 ปี 
  20 ปีขึ้นไป 
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ตอนที ่2  เป็นข้อค าถามถามเกี่ยวกับการด าเนินงาน/ความคิดเห็น การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ของศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
ค าชี้แจง  
         1.แบบสอบถามนี้ ถามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เครือข่ายศรีเวียงชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน   เขต 2 
          2.โปรดพิจารณาว่าการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของท่านที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของข้อความที่สอบถามอยู่ในระดับใด เมื่อพิจารณาแล้วให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องหลังข้อความช่องใดช่องหนึ่งตามความเป็นจริง เพียงข้อละช่อง โดย 
           5 หมายถึง มีการด าเนินงานอยู่ในระดับ มากที่สุด 
           4 หมายถึง มีการด าเนินงานอยู่ในระดับ มาก 
            3 หมายถึง มีการด าเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง 
            2 หมายถึง มีการด าเนินงานอยู่ในระดับ น้อย 
            1 หมายถึง มีการด าเนินงานอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
ตัวอย่าง 

ข้อ 
การด าเนินงานการประกันคณุภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 
ระดับการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 
0 1. มีบุคลากรแกนน าที่มีความรู้ในด้านการประกัน

คุณภาพภายใน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
     

00 2. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ผู้เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินการประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายใน 

     

 
ค าอธิบาย จากตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
         ข้อ 0 หมายถึง สถานศึกษาของท่าน มีบุคลากรแกนน าที่มีความรู้ในด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อยู่ในระดับ น้อย 
         ข้อ 00 หมายถึง สถานศึกษาของท่าน การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ผู้เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ มาก 
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ขอให้ท่านพิจารณาข้อค าถามในแต่ละรายการอย่างรอบคอบ  แล้วตอบค าถามตามความเป็นจริง 
การด าเนินงานการประกันคณุภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 
ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
ด้านการเตรียมการ  
1. มีบุคลากรแกนน าที่มีความรู้ในด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 

     

2. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ผู้เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินการประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายใน 

     

3.การปลุกจิตส านึกของบุคลากรด้วยการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 

     

4.ชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรเพ่ือให้ทุกคนมี 
โอกาสได้ทราบความจ าเป็นของการประกันคุณภาพ 
ภายใน 

     

5. การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน
อย่างเหมาะสม 

     

6. การจัดเตรียมงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
อย่างเหมาะสม 

     

7. การชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงภาพรวมของระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

     

8. การชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงภาพรวมของกระบวนการ
บริหารคุณภาพ 

     

9. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการในแต่ละปี 

     

10.การก าหนดกรอบวางแผนการประเมิน      
11.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน      
12.การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการประเมินให้กับ
บุคลากร 
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การด าเนินงานการประกันคณุภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 
ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
13.การติดตาม ควบคุมบุคลากรให้ปฏิบัติงานการประกัน 
คุณภาพภายใน 

     

ด้านการด าเนนิการ  

14. การจัดท าธรรมนูญสถานศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

     

15. การก าหนดบุคลากรรับผิดชอบในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน 

     

16. การก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานการประกัน 
คุณ ภาพภายใน 

     

17. การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมายการประกัน 
คุณภาพภายใน 

     

18. การก าหนดแนวทางการด าเนินการหรือปฏิบัติงาน 
การประกันคุณภาพภายใน 

     

19. การก าหนดงบประมาณในการด าเนินการตาม 
โครงการหรือกิจกรรม 

     

20. การก าหนดเวลาให้มีการตรวจสอบประเมินผลการ 
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

     

21. การวางกรอบการประเมินที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย 
หรือมาตรฐานการศึกษา 

     

22. การจัดหาหรือจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

     

23. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับการท างานปกติ
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

     

24. การน าข้อมูลการวิเคราะห์และสรุปให้เห็นจุดเด่น 
และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุง 

     

25. การแปลความหมายของข้อมูลโดยการเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์มาตรฐาน 

     

26. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
การประกันคุณภาพภายใน 
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การด าเนินงานการประกันคณุภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

ระดับการด าเนินงาน 
5 4 3 2 1 

27. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหารและบุคลากร 

     

28.การน าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

     

29. การน าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาเป็นข้อมูล 
สารสนเทศที่สามารถใช้ได้สะดวก รวดเร็วและเปน็ปัจจุบัน 

     

ด้านการรายงานผล  

30. การรวบรวมผลการด าเนินการและประเมินผลการ
ด าเนินการ 

     

31. การด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามมาตรฐาน 
การศึกษา 

     

32. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง หรือรายงาน
ประจ าปีเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับทราบ 

     

33. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง หรือรายงาน
ประจ าปีที่มีรายละเอียดครบถ้วน เน้นในเชิงวิชาการ 

     

34. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง หรือรายงาน 
     ประจ าปีตรงตามแผนปฏิบัติงาน 
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ตอนที่3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันภายในของสถานศึกษา 
ค าชี้แจง โปรดระบุข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการด าเนินด าเนินงานการประกันภายในของสถานศึกษา 
 
1. ด้านการเตรียมการ 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ด้านการด าเนินการ 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ด้านการรายงานผล 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก จ 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Idex  of  Item Objective  Congruence : IOC) 
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หาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 
 

หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนพิจารณาข้อสอบว่าข้อค าถามแต่ละข้อ
วัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดเนื้อหา หรอืวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

ให้คะแนน 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงกับจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดไม่ตรงจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
 
แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม

แต่ละข้อกับจุดประสงค ์หรือเนื้อหา( หรือ IOC) จากสูตร 
 

IOC = Σ R 
N 
 
 

เมื่อ R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของเชี่ยวชาญ 
     N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
เกณฑ์การตัดสิน ค่า IOC ถ้ามีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตาม

จุดประสงค์หรือตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
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แบบประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของเครื่องมือด้วยเทคนิค IOC 
 

แสดงความสอดคล้องเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา(IOC) เครื่องมือวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ดังนี ้
 

ด้านที่ 1 ด้านการเตรียมการ 
 

ข้อ
ค าถาม

ที ่

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม 

คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 +1 +1 -1 +1 +1 3  
2 +1 +1 0 +1 +1 4  
3 +1 +1 +1 +1 +1 5  
4 +1 +1 +1 +1 +1 5  
5 +1 +1 +1 +1 +1 5  
6 +1 +1 +1 +1 +1 5  
7 +1 +1 +1 +1 +1 5  
8 +1 +1 +1 +1 +1 5  
9 +1 +1 -1 +1 +1 3  
10 0 +1 0 +1 +1 3 ขยายความให้กว้างขึ้น 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5  
12 +1 +1 -1 +1 +1 3  
13 +1 +1 +1 +1 +1 5  
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ด้านที่ 2 ด้านการด าเนินการ 
 

ข้อ
ค าถาม

ที ่

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม 

คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5  
2 +1 +1 +1 +1 +1 5  
3 0 +1 +1 +1 +1 4  
4 +1 +1 +1 +1 +1 5  
5 +1 +1 +1 +1 +1 5  
6 +1 +1 +1 +1 +1 5  
7 +1 +1 +1 +1 +1 5  
8 0 +1 +1 +1 +1 4  
9 +1 0 +1 +1 +1 4 เพ่ิมข้อความให้ชัดเจน 
10 +1 +1 0 +1 +1 4 ควรเพิ่มประเด็น 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5  
12 +1 +1 +1 +1 +1 5  
13 +1 +1 +1 +1 +1 5  
14 +1 +1 +1 +1 +1 5  
15 +1 +1 +1 +1 +1 5  
16 +1 +1 +1 +1 +1 5  
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ด้านที่ 3 ด้านการรายงานผล 
 

ข้อ
ค าถาม

ที ่

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม 

คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 ควรแยกประเด็น 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5  
3 +1 +1 +1 +1 +1 5  
4 +1 +1 +1 +1 +1 5  
5 +1 +1 +1 +1 +1 5  
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ตารางสรุปผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ  
แสดงความสอดคล้องเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา(IOC) เครื่องมือวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ดังนี้ 

 
ด้านที่ 1 ด้านการเตรียมการ 
 

ข้อ
ค าถาม

ที ่

ผลการประเมินความสอดคล้อง 
รวม 

คะแนน 
ค่าIOC สรุปผล ข้อเสนอแนะ คนที่  

1 
คนที่  

2 
คนที่  

3 
คนที่  

4 
คนที่  

5 
1 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 ใช้ได้  
2 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้  
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
9 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 ใช้ได้  
10 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 ใช้ได้ ขยายความ

ให้กว้างขึ้น 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
12 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 ใช้ได้  
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
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ด้านที่ 2 ด้านการด าเนินการ 
 

ข้อ
ค าถาม

ที ่

ผลการประเมินความสอดคล้อง 
รวม 

คะแนน 
ค่าIOC สรุปผล ข้อเสนอแนะ คนที่  

1 
คนที่  

2 
คนที่  

3 
คนที่  

4 
คนที่  

5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
3 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้  
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
8 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้  
9 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ เพ่ิมข้อความ

ให้ชัดเจน 
10 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ ควรเพิ่ม

ประเด็น 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
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ด้านที่ 3 ด้านการรายงานผล 
 

ข้อ
ค าถาม

ที ่

ผลการประเมินความสอดคล้อง 
รวม 

คะแนน 
ค่าIOC สรุปผล ข้อเสนอแนะ คนที่  

1 
คนที่  

2 
คนที่  

3 
คนที่  

4 
คนที่  

5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ ควรแยก

ประเด็น 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้  

 
ค่า  IOC    =       ( ผลรวมของค่า IOC ทั้งหมด) 

34 

              =   31.4 

34 

    =  0.92 

   

สรุปว่า  ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.92 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 

 
ค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถามทั้งฉบับ (Cronbach’s Alpha Cofficient) 
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ค่าอ านาจจ าแนก (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบวัดรายข้อในแต่ละด้าน 

ตัวแปรรายด้านและรายข้อ    ค่าอ านาจจ าแนก 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

(α)รายด้าน 

1. ด้านการเตรียมการ 
1). มีบุคลากรแกนน าที่มีความรู้ในด้านการ 
    ประกันคุณภาพภายในและสามารถ 
    ถ่ายทอดความรู้ได้ 

0.625 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.847 

2). การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ผู้ 
    เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการ 
    ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

 
0.772 

3). การปลุกจิตส านึกของบุคลากรด้วย 
    การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ 
    ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
    ภายใน 

 
0.657 

 
 

4). ชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากร 
    เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสได้ทราบความ 
    จ าเป็นของการประกันคุณภาพภายใน 

 
0.736 

 
5). การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานการประกัน 
    คุณภาพภายในอย่างเหมาะสม 

 
0.724 

6). การจัดเตรียมงบประมาณและสิ่งอ านวย      
   ความสะดวกในการด าเนินงานการประกัน 
    คุณภาพภายในอย่างเหมาะสม 

 
 

0.687 
7). การชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงภาพรวม 
   ของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 
0.750 

8). การชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงภาพรวม 
    ของกระบวนการบริหารคุณภาพ 

 
0.763 

 9). การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
     สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในแต่ 
     ละป ี

 
0.664 
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ค่าอ านาจจ าแนก (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบวัดรายข้อในแต่ละด้าน 

ตัวแปรรายด้านและรายข้อ    ค่าอ านาจจ าแนก 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

(α) 
รายด้าน 

10). การก าหนดกรอบวางแผนการประเมิน 0.827  
 

 
11). การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 0.700 
12). การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการ 
      ประเมินให้กับบุคลากร 

 
0.816 

13). การติดตาม ควบคุมบุคลากรให้ 
      ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน 

 
0.737 

2.ด้านการด าเนินการ 

1). การจัดท าธรรมนูญสถานศึกษาหรือ     
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
0.708 

 
 
 
 
 

0.869 

2). การก าหนดบุคลากรรับผิดชอบในการ 
    ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

 
0.583 

3). การก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 
    การประกนัคุณภาพภายใน 

 
0.619 

4). การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย   
    การประกันคุณภาพภายใน 

 
0.689 

5). การก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
   หรือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน 

 
0.814 

6). การก าหนดงบประมาณในการ 
    ด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม 

 
0.706 

7). การก าหนดเวลาให้มีการตรวจสอบ    
    ประเมินผลการด าเนินการประกัน 
     คุณภาพภายใน 

 
 

0.656 
8). การวางกรอบการประเมินที่เชื่อมโยง 
    กับเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
    

 
0.694 
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ค่าอ านาจจ าแนก (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบวัดรายข้อในแต่ละด้าน 
ตัวแปรรายด้านและรายข้อ    ค่าอ านาจจ าแนก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(α) 

รายด้าน 
9). การจัดหาหรือจัดท าเครื่องมือที่ใช้ใน 
     การเก็บรวบรวมข้อมูล 

0.693 
 
 

10). การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับการ 
      ท างานปกติของบุคลากรในสถานศึกษา 

 
0.740 

11). การน าข้อมูลการวิเคราะห์และสรุป 
     ให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องปรับปรุง 

 
0.795 

12). การแปลความหมายของข้อมูลโดย 
     การเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

0.770 
 

13). การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ 
     การประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

0.785 

14). การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ 
      ปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร 

0.763 
 

15). การน าผลการประเมินไปใช้ในการ 
     จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการ  
     ศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

0.836 
 

16). การน าผลที่ได้จากการประเมินมา 
     พัฒนาเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ 
     ใช้ได้สะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

0.823 
 

  3. ด้านการรายงานผล 
1). การรวบรวมผลการด าเนินการและ 
    ประเมินผลการด าเนินการ 

0.750 
 

0.829 
2). การด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตาม 
     มาตรฐาน การศึกษา 

0.840 
 

3). การจัดท ารายงานการประเมินตนเองหรือ 
    รายงานประจ าปีเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุก 
    กลุ่มได้รับทราบ 

0.750 
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ตัวแปรรายด้านและรายข้อ    ค่าอ านาจจ าแนก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(α) 
รายด้าน 

4). การจัดท ารายงานการประเมินตนเองหรือ 
    รายงานประจ าปีที่มีรายละเอียดครบถ้วน  
    เน้นในเชิงวิชาการ 

0.665 
 

 
 

5). การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
    หรือรายงานประจ าปีตรงตามแผนปฏิบัติงาน 

0.708 
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ภาคผนวก ช 

 

ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

Frequencies 
 

Statistics 

  sex experience 

N Valid 135 135 

Missing 0 0 

Mean 1.62 1.91 

Std. Deviation .487 .815 

 

Frequency Table 

 

sex 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid male 51 37.8 37.8 37.8 

female 84 62.2 62.2 100.0 

Total 135 100.0 100.0  

 

 

experience 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <10yr 51 37.8 37.8 37.8 

10-20yr 45 33.3 33.3 71.1 

>10yr 39 28.9 28.9 100.0 

Total 135 100.0 100.0  
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Statistics 

 N 

Mean Std. Deviation  Valid Missing 

prepare 135 0 3.2986 .79326 

operation 135 0 3.3375 .74681 

report 135 0 3.3867 .90544 

 

 

Statistics 

 N 

Mean Std. Deviation  Valid Missing 

dim1.1 135 0 3.2444 1.08907 

dim1.2 135 0 3.2074 1.08653 

dim1.3 135 0 3.1481 .90206 

dim1.4 135 0 3.2593 1.02187 

dim1.5 135 0 3.2593 .94603 

dim1.6 135 0 3.4148 .95718 

dim1.7 135 0 3.3704 1.02025 

dim1.8 135 0 3.3407 .88236 

dim1.9 135 0 3.2963 .95475 

dim1.10 135 0 3.2963 .93899 

dim1.11 135 0 3.3630 .84295 

dim1.12 135 0 3.3556 .85052 

dim1.13 135 0 3.3259 .91284 

prepare 135 0 3.2986 .79326 
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Statistics 

 N 

Mean Std. Deviation  Valid Missing 

dim2.14 135 0 3.3481 1.01716 

dim2.15 135 0 3.3333 .98496 

dim2.16 135 0 3.3259 .83603 

dim2.17 135 0 3.2519 .88704 

dim2.18 135 0 3.2593 .87215 

dim2.19 135 0 3.2296 .88047 

dim2.20 135 0 3.4222 2.64142 

dim2.21 135 0 3.6370 3.53576 

dim2.22 135 0 3.3778 .96093 

dim2.23 135 0 3.3037 .96409 

dim2.24 135 0 3.2889 .94527 

dim2.25 135 0 3.3926 .82946 

dim2.26 135 0 3.2963 .92296 

dim2.27 135 0 3.3556 .90987 

dim2.28 135 0 3.3185 .92762 

dim2.29 135 0 3.2593 .91393 

operation 135 0 3.3375 .74681 
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Statistics 

 N 

Mean Std. Deviation  Valid Missing 

dim2.14 135 0 3.3481 1.01716 

dim2.15 135 0 3.3333 .98496 

dim2.16 135 0 3.3259 .83603 

dim2.17 135 0 3.2519 .88704 

dim2.18 135 0 3.2593 .87215 

dim2.19 135 0 3.2296 .88047 

dim2.20 135 0 3.4222 2.64142 

dim2.21 135 0 3.6370 3.53576 

dim2.22 135 0 3.3778 .96093 

dim2.23 135 0 3.3037 .96409 

dim2.24 135 0 3.2889 .94527 

dim2.25 135 0 3.3926 .82946 

dim2.26 135 0 3.2963 .92296 

dim2.27 135 0 3.3556 .90987 

dim2.28 135 0 3.3185 .92762 

dim2.29 135 0 3.2593 .91393 

operation 135 0 3.3375 .74681 

 

 

Statistics 

  dim3.30 dim3.31 dim3.32 dim3.33 dim3.34 report 

N Valid 135 135 135 135 135 135 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.3259 3.3185 3.3259 3.5778 3.3852 3.3867 

Std. Deviation .92905 .92762 .85370 2.63010 .89764 .90544 
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Group Statistics 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

prepare male 51 3.3952 .78160 .10945 

female 84 3.2399 .79918 .08720 

operation male 51 3.3652 .71626 .10030 

female 84 3.3207 .76852 .08385 

report male 51 3.4431 .76033 .10647 

female 84 3.3524 .98598 .10758 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

prepare Equal 

variances 

assumed 

.369 .545 1.103 133 .272 .15525 .14070 -.12306 .43355 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1.109 107.524 .270 .15525 .13993 -.12214 .43263 

operation Equal 

variances 

assumed 

.012 .915 .335 133 .738 .04451 .13301 -.21859 .30761 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.340 111.507 .734 .04451 .13073 -.21453 .30355 

Report Equal 

variances 

assumed 

.402 .527 .563 133 .574 .09076 .16114 -.22798 .40949 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

prepare Equal 

variances 

assumed 

.369 .545 1.103 133 .272 .15525 .14070 -.12306 .43355 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1.109 107.524 .270 .15525 .13993 -.12214 .43263 

operation Equal 

variances 

assumed 

.012 .915 .335 133 .738 .04451 .13301 -.21859 .30761 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.340 111.507 .734 .04451 .13073 -.21453 .30355 

Report Equal 

variances 

assumed 

.402 .527 .563 133 .574 .09076 .16114 -.22798 .40949 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.600 125.445 .550 .09076 .15136 -.20879 .39030 
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Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

  Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

prepare <10yr 51 2.4721 .46359 .06492 2.3417 2.6025 1.85 4.85 

10-20yr 45 3.5573 .36160 .05390 3.4486 3.6659 2.92 4.38 

>10yr 39 4.0809 .40085 .06419 3.9509 4.2108 2.92 4.85 

Total 135 3.2986 .79326 .06827 3.1635 3.4336 1.85 4.85 

operation <10yr 51 2.6029 .43298 .06063 2.4812 2.7247 1.88 4.19 

10-20yr 45 3.6319 .53003 .07901 3.4727 3.7912 3.00 6.19 

>10yr 39 3.9583 .41516 .06648 3.8238 4.0929 3.00 4.94 

Total 135 3.3375 .74681 .06428 3.2104 3.4646 1.88 6.19 

report <10yr 51 2.6392 .61321 .08587 2.4667 2.8117 1.40 4.00 

10-20yr 45 3.7067 .90814 .13538 3.4338 3.9795 2.40 8.80 

>10yr 39 3.9949 .43646 .06989 3.8534 4.1364 3.00 4.80 

Total 135 3.3867 .90544 .07793 3.2325 3.5408 1.40 8.80 

 

 

 

 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

prepare Between Groups 61.715 2 30.858 180.190 .000 

Within Groups 22.605 132 .171   

Total 84.320 134    

operation Between Groups 46.452 2 23.226 108.393 .000 

Within Groups 28.284 132 .214   

Total 74.736 134    
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report Between Groups 47.527 2 23.764 50.327 .000 

Within Groups 62.329 132 .472   

Total 109.856 134    

 

 

Multiple Comparisons 

Scheffe        

Dependent 

Variable 

(I) 

experienc

e 

(J) 

experienc

e 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

prepare <10yr 10-20yr -1.08517
*
 .08464 .000 -1.2947 -.8756 

>10yr -1.60877
*
 .08803 .000 -1.8267 -1.3908 

10-20yr <10yr 1.08517
*
 .08464 .000 .8756 1.2947 

>10yr -.52360
*
 .09054 .000 -.7477 -.2995 

>10yr <10yr 1.60877
*
 .08803 .000 1.3908 1.8267 

10-20yr .52360
*
 .09054 .000 .2995 .7477 

operation <10yr 10-20yr -1.02900
*
 .09467 .000 -1.2634 -.7946 

>10yr -1.35539
*
 .09847 .000 -1.5992 -1.1116 

10-20yr <10yr 1.02900
*
 .09467 .000 .7946 1.2634 

>10yr -.32639
*
 .10127 .007 -.5771 -.0757 

>10yr <10yr 1.35539
*
 .09847 .000 1.1116 1.5992 

10-20yr .32639
*
 .10127 .007 .0757 .5771 

report <10yr 10-20yr -1.06745
*
 .14054 .000 -1.4154 -.7195 

>10yr -1.35566
*
 .14617 .000 -1.7175 -.9938 

10-20yr <10yr 1.06745
*
 .14054 .000 .7195 1.4154 

>10yr -.28821 .15033 .163 -.6604 .0840 

>10yr <10yr 1.35566
*
 .14617 .000 .9938 1.7175 

10-20yr .28821 .15033 .163 -.0840 .6604 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    
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Homogeneous Subsets 

 

prepare 

Scheffe     

experienc

e N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

<10yr 51 2.4721   

10-20yr 45  3.5573  

>10yr 39   4.0809 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 

operation 

Scheffe     

experienc

e N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

<10yr 51 2.6029   

10-20yr 45  3.6319  

>10yr 39   3.9583 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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report 

Scheffe    

experienc

e N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

<10yr 51 2.6392  

10-20yr 45  3.7067 

>10yr 39  3.9949 

Sig.  1.000 .146 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   นางจตุพร  โปธาวิน 
วัน เดือน ปีเกิด   8 กรกฎาคม  2526 
ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขท่ี 64 หมู่ 5 ต าบลประตูป่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดล าพูน  51000 
ประวัติการศึกษา    
     ป ี2545   ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 
    อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
     ป ี2549   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาชีววิทยา  
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 
 
ประวัติการท างาน 
     ป ี2550   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดชัยชนะ ต าบลประตูป่า  
                                          อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
     ป ี2553   ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี   

จังหวัดสมุทรปราการ 
     ปี 2556   ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร  ต าบลก้อ  อ าเภอลี้  

จังหวัดล าพูน   
ปี 2557 – ปัจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านบ้านแม่หว่าง (ราษฏร์อุปถัมภ์)  ต าบลนา

ทราย  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
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