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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1. ศกึษาการด�าเนนิงานประกนัคุณภาพภายในเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น

ต่อระดับการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียน และ 3. 

เพือ่เสนอแนะแนวทางการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 

153 คน และครูผู้สอน  จ�านวน 500 คน รวมทั้งสิ้น 653 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .80 จ�านวน 44 ข้อ และแบบสัมภาษณ์  

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t การทดสอบค่า F และ

การวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมิน

คณุภาพภายนอกของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 2 โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก

 2.  การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อระดบัการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  

เขต 2 จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการท�างานและขนาดของโรงเรียน  โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ระดับ .01

 3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2    

      3.1 สถานศึกษาควรน�ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นเป้าหมายหลักในการก�าหนดมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา พัฒนาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง และน�ามาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

สถานศึกษามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

  3.2 สถานศึกษาควรก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน น�าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ มีการก�ากับ ติดตาม

และประเมินการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับยอมรับ 

จากคณะกรรมการสถานศึกษา

  3.3 สถานศึกษาควรจัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนตามความรู้ความสามารถของบุคลากร  มีการแต่งตั้งคณะ

ท�างานเพ่ือเตรยีมการและด�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลู วเิคราะห์ เกบ็รกัษา ปรบัปรงุและพฒันาข้อมลูสารสนเทศอย่างต่อเนือ่งสมบรูณ์

และเป็นปัจจุบัน ค้นหาได้ง่าย
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  3.4 สถานศกึษาควรมกีารสร้างความตระหนกัและให้เหน็ถงึความส�าคญัต่อการด�าเนนิงาน บคุลากรปฏบิตังิานตาม

บทบาทและหน้าท่ี มีการประเมินและสรุปผลการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการเมื่อส้ินสุดกิจกรรม/โครงการ ให้บุคลากร

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้

  3.5 สถานศึกษาควรมีการด�าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในโดยบุคลากรเป็นประจ�า 

ทกุปี และหน่วยงานต้นสงักัดก็ควรมกีารตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาทกุปี  น�าผลทีไ่ด้มาวเิคราะห์และใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

  3.6 สถานศกึษาควรมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาจากผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่าย สร้างเครือ่ง

มือวัดและประเมินผลการศึกษาท่ีสอดคล้องครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษา และมีการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  และน�าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

  3.7 สถานศึกษาควรมีการจัดท�ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่รายงาน

ผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนได้รับทราบด้วย

     3.8 สถานศึกษาควรมีการก�ากับติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน  ก�ากับ ติดตามและประเมินผล 

การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกัน

ค�าส�าคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก การด�าเนินงานเพื่อ

              รองรับการประเมิน

Abstract
 The objectives of this study were: 1) to study the procedures of the internal quality assurance for 

external quality assessment of the basic education, 2) to compare the opinion on the internal quality  

assurance procedures classified by position, experience and size of school,  and 3) to provide suggestions 

pertaining to internal quality assurance for external quality assessment of the basic education under Sisaket 

Primary Educational Service Area Office 2. 

 The samples used in this study consisted of 153 school administrators and 500 teachers. The  

instrument used for collecting the data was a 5 rating-scale 44 questionnaire. The statistics, that is,  

percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and content analysis, were used for data analysis.

 The research findings were as follows:

 1. The internal quality assurance procedures for external quality assessment of the basic education 

under Srisaket Primary Educational Service Area Office 2 was rated at a high level.

 2. The comparisons of the opinion on internal quality assurance procedures classified by position, 

experience and size of school were found to have .01 significant difference.

 3. The suggestions pertaining to internal quality assurance for external quality assessment of the 

basic education under Srisaket Primary Educational Service Area Office 2 were as follows:

  3.1 The schools should be in accordance with the core curriculum and standards-based learning 

activities into the school curriculum learning to meet the needs of learners and the community.

  3.2 The schools should set a clear vision, mission, goals, implement a concrete implementation; 

monitoring and evaluation of a continuous quality improvement plan should have been written and  

accepted by the school board.

  3.3 The schools should have a clear management structure by competent personnel and should 

appoint a working group to prepare and analyze the data storage continuous improvement and to develop 

information current, and complete and easy to find.
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  3.4 The schools should have the awareness and the importance to the operation. The School 

educators school perform their roles and their functions that are evaluated and summarized of the results 

of operations plans/projects on the activity/project personnel performance and the planned operations.

  3.5 The schools should monitor and review the quality of education within the annual person-

nel, and agencies should be monitoring and reviewing the quality of education every year. The results can 

be analyzed and used as a guideline and a quality of education in schools.

  3.6 The school should have a committee to assess the quality of education of all parties involved 

in the measurement and evaluation in accordance with the standards of education and evaluation in edu-

cation and the quality of the results assess and improve the quality of education.

  3.7 An annual report should be made to the committee responsible and be disseminated among 

the educational committee and the community.

  3.8 The schools should monitor and evaluate the results of the activities according the system 

and mechanism of the quality assurance.

Keywords: Quality Assurance, Internal Quality Assurance, External Quality Assessment, Quality Assessment

บทน�า 

 การจดัการศกึษาของไทยในปัจจบุนัตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีองค์กรที่ร่วม 

รับผิดชอบในการจัดการศึกษาแยกเป็นหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนหากแต่ปัจจุบันพบว่า จ�านวนโรงเรียนมี

จ�านวนมากขึ้น มีปัญหาเรื่องคุณภาพทางการศึกษาของ

นักเรียน จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องส่งเสริม ควบคุม ดูแล

และสนับสนุนให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับของชุมชน ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานท�าหน้าทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัการศึกษา

ของโรงเรียน เพ่ือให้จดัการการศกึษาของโรงเรยีนมคีณุภาพ

สอดคล้องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

หมวด 6 มาตรา 47 ได้กล่าวว่า ให้มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศกึษาทกุระดบั ประกอบด้วย ระบบการประกนัคณุภาพ

ภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ  

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป

ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 48 กล่าวว่า  

ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการ

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา และให้ถอืว่าการประกนั

คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการ

ศกึษาทีต้่องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งโดยมกีารจดัท�ารายงาน

ประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และเปิดเผยต่อสาธารณะเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก และมาตรา 49 ให้มีส�านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์กรมหาชน 

ท�าหน้าทีพ่ฒันาเกณฑ์วธิกีารประเมนิคณุภาพภายนอกและ

ท�าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบ

คุณภาพของสถานศึกษา (สมคิด พรมจุย้ และสุพกัตร์ พบิลูย์ 

2544: 6)

 การประเมนิคณุภาพภายนอกสถานศกึษาทกุแห่ง  

มหีน่วยงานทีร่บัผิดชอบคือ  ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 

มีหน้าที่ในการพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกและท�าหน้าที่ประเมินผลการศึกษา เพื่อให้มี 

การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยค�านึงถึง 

ความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษา 

ในแต่ละระดับ  โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศกึษาทกุแห่งนบัตัง้แต่วนัทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศบังคับใช้ จึงท�าให้สถานศึกษา

ทุกแห่งรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้เผยแพร่ความรู้ 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างหลากหลาย   

เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้แก่

บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ (รุ่ง  แก้วแดง 2545: 258) 

การเตรียมตัวของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554–2558) สถานศึกษา

ต้องรวบรวมข้อมลู เอกสาร หลกัฐานร่องรอยทีเ่กดิจากการ

ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ก�าหนด  
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ตลอดจนผลการด�าเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลกัเกณฑ์ และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 

โดยจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถาน

ศึกษาฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาน

ศึกษา และเป็นฉบับเดียวกับที่รายงานต้นสังกัด ส่งให้กับ 

สมศ. ล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน ก่อนได้รับการ

ประเมิน พร้อมท้ังเตรียมบุคลากรท่ีรับผิดชอบการด�าเนิน

งานตามมาตรฐาน ตลอดจนแผนงานโครงการและกจิกรรม

ทีเ่กีย่วข้องในการอธบิายหรอืให้ข้อมลูเพิม่เตมิแก่ผูป้ระเมนิ  

พร้อมทัง้อ�านวยความสะดวกให้คณะกรรมการประเมนิตาม

สมควรเท่าที่จ�าเป็น

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 2  เป็นหน่วยงานของรฐัทีจ่ดัการศกึษาระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร  มหีน้าทีจ่ดัการ

ศึกษาครอบคลุมพื้นท่ี 6 อ�าเภอในจังหวัดศรีสะเกษ คือ  

อ�าเภออุทุมพรพิสัย อ�าเภอราษีไศล อ�าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

อ�าเภอเมืองจันทร์ อ�าเภอห้วยทับทัน และอ�าเภอศิลาลาด  

มีโรงเรียนในสังกัดรวมทั้งสิ้น 185 โรงเรียน ซึ่งงานส่งเสริม 

พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา  กลุม่นเิทศ  ตดิตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 (2554: 20–27) 

ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน  สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ศรีสะเกษ เขต 2 ว่า ได้รับการประเมินภายนอกรอบสอง 

(พ.ศ. 2549–2553) แล้ว จ�านวน 185 แห่ง คิดเป็น 

ร้อยละ 100 และได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  จ�านวน  153 แห่ง  คิดเป็น

ร้อยละ  82.70  และไม่ได้รับรองคุณภาพการศึกษาจ�านวน  

32  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  17.30

 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ายังมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

ที่ยังไม่ได้รับรองคุณภาพการศึกษาจากส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 

หรือ สมศ.จ�านวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  17.30  ซึ่งถือว่า

เป็นจ�านวนที่มาก  หากปล่อยไว้หรือไม่ได้รับการช่วยเหลือ

โดยด่วนกส่็งผลกระทบต่อการจดัการศกึษาของสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานนั้นๆ และผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือ

คุณภาพของผู้เรียน

 ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  จึงมีความสนใจที่จะศึกษา

การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 2 โดยคาดหวังว่าผลของการวิจัยจะเป็นข้อมูลและ 

ข้อสนเทศในการวางแผน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ

ด�าเนินงาน  เพื่อเป็นแนวทางในการรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานให ้มี

ประสิทธิภาพต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

   

 1. เพื่อศึกษาการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน

ศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต ่อระดับ 

การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 2  จ�าแนกตามต�าแหน่ง  ประสบการณ์และขนาดของ

โรงเรียน

 3. เพื่อเสนอแนะแนวการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

วิธีการด�าเนินงานวิจัย

 ประชากร

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีค้อื ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาและครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  

เขต 2 ทั้งหมด 185 แห่ง โดยแยกเป็นผู้บริหาร จ�านวน   

185  คน และครูผู้สอน  จ�านวน 1,058 คน รวมทั้งสิ้น  

1,243  คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู ้สอน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 2 โดยวธิกีารสุม่แบบ
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แบ่งชั้น (Stratified  Random Sampling)  ขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเทียบสัดส่วนของ Krejcie and  

Morgan (1970: 608, อ้างถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล 2544: 139 

-144) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  

จ�านวน 153 คน และครูผู้สอน จ�านวน 500 คน รวม 

ทั้งสิ้น  653 คน

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

  ตัวแปรอิสระ  คือ  ต�าแหน่ง  ประสบการณ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  และขนาดของสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก

รอบ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 2

 ตัวแปรตาม ได ้แก ่ การด�าเนินงานประกัน 

คุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ตามกฎกระทรวง

ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งมี 8 ประการ คือ 1. การก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. การจัดท�าแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. การจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศ 4. การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  

7. การจัดท�ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ�าปี และ  

8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที ่

ผู ้ วิ จั ยสร ้ างขึ้น เองมีลักษณะเป ็นแบบมาตราส ่วน 

ประมาณค่า (Rating Scale) ก�าหนดให้คะแนนเป็น 5 ระดบั  

มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .80  และเป็นแบบสมัภาษณ์

แบบมโีครงสร้าง จ�านวน 8 ข้อ  สอบถามเกีย่วกบัการด�าเนนิ

งานประกนัคณุภาพภายในเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

สรุปผลการวิจัย

 1.  การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 2 โดยภาพรวมพบว่า มีการด�าเนินงานอยู่ใน

ระดบัมากทกุด้าน เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านและเรยีงล�าดบั

ระดับการด�าเนินงานจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ด้านการ

ก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ด้านการจดัท�า

รายงานคุณภาพการศึกษาประจ�าปี ด้านการจัดท�าแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศ  ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

และด้านการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา ตามล�าดับ

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต ่อระดับ 

การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของผู้บริหารสถานศึกษาและ 

ครผููส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จ�าแนก 

ตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการท�างานและขนาด 

ของโรงเรียน  โดยพิจารณาเป็นภาพรวมและรายด้านดังนี้

  2.1 ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนม ี

การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ

ประเมนิคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  

เขต 2 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการจัด

ท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนด้านการด�าเนนิงานตามแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพภาย 

ในตามมาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดท�ารายงานคุณภาพ

การศึกษาประจ�าปี  และด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนือ่ง แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 

.01 ส่วนด้านการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา  ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และด้าน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ไม่แตกต่างกัน

  2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มี

ประสบการณ์ในการท�างานต่างกนั  มกีารด�าเนนิงานประกนั

คุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  โดยภาพรวมและ

รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  2.3 ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนที่

ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  โดย 

ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .01

 3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการด�าเนนิงานประกนั

คุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2    

  3.1 สถานศึกษาควรน�ามาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมาเป็นเป้าหมายหลักในการก�าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา พัฒนาให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด

และสาระการเรียนรู้แกนกลาง และน�ามาตรฐานการเรียนรู้

ตามหลักสูตรสถานศึกษามาจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

  3.2 สถานศกึษาควรก�าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ 

เป้าหมายที่ชัดเจน น�าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ มีการก�ากับ 

ติดตามและประเมินการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัด

ท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและ

ได้รับยอมรับจากคณะกรรมการสถานศึกษา

  3.3 สถานศกึษาควรจดัโครงสร้างการบรหิาร

ที่ชัดเจนตามความรู้ความสามารถของบุคลากร  มีการแต่ง

ตั้งคณะท�างานเพ่ือเตรียมการและด�าเนินการจัดเก็บข้อมูล  

วิเคราะห์ เก็บรักษา  ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ

อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ค้นหาได้ง่าย

  3.4 สถานศกึษาควรมกีารสร้างความตระหนกั

และให้เห็นถึงความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน  บุคลากร

ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่  มีการประเมินและสรุป

ผลการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการเม่ือสิ้นสุด

กิจกรรม/โครงการ ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

งานที่ก�าหนดไว้

  3.5 สถานศึกษาควรมีการด�าเนินการตรวจ

สอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาภายในโดยบคุลากรเป็น

ประจ�าทุกปี และหน่วยงานต้นสังกัดก็ควรมีการตรวจสอบ

และทบทวนคณุภาพการศกึษาทกุปี  น�าผลทีไ่ด้มาวเิคราะห์

และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา  

  3.6 สถานศึกษาควรมีการแต ่งตั้ งคณะ

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

ทุกฝ่าย  สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาที่

สอดคล้องครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษา และมีการ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และน�าผล

การประเมนิมาปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพการศกึษาต่อไป

  3.7 สถานศึกษาควรมีการจัดท�ารายงาน

คุณภาพการศึกษาประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด   

เผยแพร่รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการสถาน

ศึกษา และชุมชนได้รับทราบด้วย

  3.8  สถานควรมีการก� ากับติดตามและ

ประเมนิผลการด�าเนนิงานกจิกรรม/โครงการตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน ก�ากับ ติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษาร่วมกัน

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากสรุปผลการวิจัย เรื่อง การด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบว่า  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถาน

ศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรสีะเกษ เขต 2 ทกุแห่ง มคีวามตระหนกัและได้ด�าเนนิการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน

จากหน่วยงานภายนอกอย่างจริงจัง  พัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาโดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก  

วางแผนและด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศเป็น

ปัจจุบัน ติดตามตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการประเมินตนเองและจัดท�า

รายงานผลการด�าเนินงานคุณภาพการศึกษาประจ�าปีให้

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสาธารณชนได้รบัทราบผล

การด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วย   

จึงท�าให้การด�าเนินงานเพื่อรองรับการประเมินอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์   

ทันจันทร์ (2543: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการด�าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน

การประถมศกึษาจงัหวดัก�าแพงเพชร  จ�าแนกตามมาตรฐาน 

3 ด้านคือ ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน และด้าน

คณุภาพผู้เรยีนพบว่า  การด�าเนนิงานตามมาตรฐานด้านการ

บริหารอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ชาตชิาย  พมิพไิสย (2543: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาสภาพปัญหา

การด�าเนนิการตามระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการ

ศึกษา ปีการศึกษา 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการศึกษา

พบว่า การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานการประถมศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
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และมคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัของ มงคล  ชมตวิงั (2549 

: บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก

 เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการด�าเนินงานอยู ่

ในระดบัมาก  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าสถานศกึษาใช้มาตรฐาน

การศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นเป้าหมายในการก�าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพ

ปัจจุบันปัญหา ความต้องการและความคาดหวังของ 

ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย มกีารแต่งตัง้และประชมุคณะท�างานเพือ่

พิจารณาก�าหนดและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศกึษาให้สอดคล้องกบัตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

น�ามาตรฐานการเรียนรู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษามาจัด

กจิกรรมการเรียนรูไ้ด้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้เรยีน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมงคล ชมติวัง (2549: 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการประกันคุณภาพภาย 

ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  ตามระดับ

การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาสพบว่า  

กระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้าน

การพัฒนามาตรฐานการศกึษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการ

ปฏิบัติมาก

 ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

มีการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า

สถานศกึษาได้ก�าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ เป้าหมายและสภาพ

ความส�าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจนและ 

เป็นรปูธรรม  มแีผนยทุธศาสตร์ทีไ่ด้ข้อมลูจากการวเิคราะห์

สภาพปัญหาและความจ�าเป็นอย่างเป็นระบบและมีแผน

ปฏบิตักิารประจ�าปีรองรบั ก�าหนดบทบาทหน้าทีใ่ห้บคุลากร

ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชน 

เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและด�าเนินงาน มีการก�ากับ 

ตดิตามอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามแผนพฒันา

คณุภาพสถานศกึษาทีก่�าหนดไว้  มแีผนปฏบิตักิารประจ�าปี

ทีช่ดัเจนครอบคลมุงาน/โครงการของสถานศกึษา ตลอดจน

ได้มกีารจดัท�าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาเป็นลายลกัษณ์

อักษรโดยผ่านการร่วมกันและได้รับยอมรับจากคณะ

กรรมการสถานศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัซึง่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของกริชชัย  ลุโบะกาแม (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

การเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัการประเมนิภายนอกของ

ผูบ้รหิารและครผููส้อนโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษานราธิวาส พบว่าระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับประเมินภายนอกของผู ้บริหารและครูผู ้สอนใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า

ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามีระดับ

การเตรียมความพร้อมระดับมาก

 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีการ

ด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถาน

ศึกษามกีารจดัโครงสร้างการบรหิารจดัการทีช่ดัเจน เอือ้ต่อ

การด�าเนนิงาน มกีารแต่งตัง้คณะท�างานเพือ่เตรยีมการและ

ด�าเนนิการจดัเกบ็  วเิคราะห์ เกบ็รกัษา  ปรบัปรงุและพฒันา

ข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

ค้นหาได้ง่าย รวดเรว็ ซ่ึงสอดคล้องกบัค�ากล่าวของส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544: 48) กล่าวว่าถ้า

ส�านักงานน�าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาเป็นข้อมูล

สารสนเทศที่สามารถใช้ได้สะดวก  รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและประกอบการ

ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกเข้ามา

ประเมินสถานศึกษาก็พร ้อมที่จะน�าเสนอข้อมูลและ

สารสนเทศที่ผู้ประเมินต้องการได้ง่ายในทุกๆ ด้าน และ

สอดคล้องกับวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการ

จัดการระบบบริหารและสารสนเทศที่ต้องการให้สถาน

ศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการ

ด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

(กรมวิชาการ 2546: 21)

 ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา  มีการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะว่าสถานศึกษาตระหนักและให้ความส�าคัญต่อ 

การด�าเนินงาน บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท�า

รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ มีก�ากับ

ตดิตาม ดแูลและนเิทศงานของบคุลากรทกุฝ่ายเพือ่กระตุน้

และส่งเสรมิให้ปฏิบตังิานตามแผนทีก่�าหนดไว้ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ มงคล  ชมติวัง (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

กระบวนการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาในเขตพืน้ที่

การศกึษานราธวิาส ตามระดบัการปฏบิตัขิองผู้บรหิารสถาน

ศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ี

การศึกษานราธิวาสพบว่า กระบวนการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษา  ด้านการด�าเนนิงานตามแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบตัมิาก

 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   

มีการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

สถานศึกษาได้ด�าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาเป็นประจ�า 
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ทุกปีอย่างเป็นระบบ  ทางส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้มีการตรวจสอบและ

ทบทวนคุณภาพการศึกษาทุกปี และน�าผลที่ได้จากการ

ตรวจสอบและทบทวนมาวเิคราะห์และน�ามาใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ มงคล  ชมตวิงั (2549: บทคดัย่อ) 

ได้ศกึษากระบวนการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาใน

เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส ตามระดับการปฏิบัติของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษานราธวิาสพบว่า  กระบวนการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้านการตรวจสอบและ

ทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู ่ในระดับ 

การปฏิบัติมาก

 ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษา  มีการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่าสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คณุภาพการศกึษาจากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่าย  มกีารสร้าง

เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาที่สอดคล ้อง

ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษา และมีการสรุปผล 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และน�าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในการพัฒนาการศึกษาต่อ

ไป ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของกรชิชัย  ลโุบะกาแม (2550 

: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ

ประเมินภายนอกของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  พบว่าระดับการ 

เตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัประเมนิภายนอกของผูบ้รหิาร

และครูผูส้อน  ในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

นราธิวาสโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา

รายข้อ พบว่าด้านการประเมินคุณภาพทางการศึกษาและ

ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามีระดับ

การเตรียมความพร้อมระดับมาก

 ด ้านการจัดท�ารายงานคุณภาพการศึกษา 

ประจ�าปี มีการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็น

เพราะว่าสถานศึกษาได้จัดท�ารายงานคุณภาพการศึกษา

ประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  โดยการแต่งตั้งคณะ

ท�างานจดัท�ารายงานคณุภาพการศกึษาประจ�าปีจากทกุฝ่าย

ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็น 

รูปธรรม มีการเผยแพร่รายงานผลการด�าเนินงานต่อ

สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารการศึกษาเพื่อ

น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ มงคล  ชมติวัง (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

กระบวนการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาในเขตพืน้ที่

การศึกษานราธิวาส ตามระดับการปฏิบัติของผู้บริหาร 

สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต

พืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาสพบว่า กระบวนการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษา  ด้านการรายงานคณุภาพการศกึษา

ประจ�าปี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก

 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

มีการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

สถานศึกษามีการวางแผนและก�าหนดขั้นตอนในการก�ากับ

ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการตรวจสอบ  

ติดตาม ทบทวนและประเมินผลทั้งในช ่วงก ่อนการ 

ด�าเนนิงาน  ระหว่างการด�าเนนิงานและหลังการด�าเนนิงาน  

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวางแผน  

ก�ากบัตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล   

ชมติวัง (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  

ตามระดบัการปฏบิตัขิองผู้บรหิารสถานศกึษาและครผูู้สอน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส 

พบว่า  กระบวนการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  

ด้านการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจ�าปี   

โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต ่อระดับ 

การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 2 จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการท�างานและ

ขนาดของโรงเรียน  โดยภาพรวมและรายด้านดังนี้

  2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระดับ

การด�า เนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่ อรองรับ 

การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 2 จ�าแนกตามต�าแหน่ง โดยภาพรวมแลรายด้านแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่าผู ้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการบริหาร  

มีภาวะผู้น�าและความสามารถในการตัดสินใจสูง  ใช้ทักษะ

และเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน มีความตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ ส่วนครูผู้สอน 

ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นครูสายผู้สอนซึ่งมีหน้าที่ใน

การปฏิบตักิารสอนเป็นส่วนใหญ่  การตดัสินใจยงัต้องรอฟัง

ค�าสั่งหรือนโยบายจากผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนไม่มี

ข ้อมูลที่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณพงษ์  เหมบุรุษ (2549: 

บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับ

การด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรยีนในสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 และ เขต 2 จ�าแนก

ตามต�าแหน่งพบว่า  ผู ้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอนมี 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัการด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายใน

ของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน

ทุกด้าน  ส่วนด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

มีระดับการด�าเนินงานไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนได้ร ่วมกันก�าหนด

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา มกีารประสานเชือ่มโยง

ความส�าคัญระหว่างบุคลากรของโรงเรียนและคณะ

กรรมการโรงเรียน  มีข้อมูลสารสนเทศ  มีโครงสร้างการ

บริหารชัดเจน  มีข้อมูลเป็นปัจจุบันและเพียงพอ  สะดวก

ต่อการน�ามาใช้งาน  สอดคล้องกับค�ากล่าวของส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544: 48) กล่าวว่า   

ถ้าส�านกังานน�าผลทีไ่ด้จากการประเมนิมาพฒันาเป็นข้อมลู

สารสนเทศที่สามารถใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว และเป็น

ปัจจบุนั กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารและประกอบการ

ตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ ได้ด ี และสอดคล้องกบัวธิกีารประกนั

คณุภาพ  ด้านการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศทีต้่องการ

ให้สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอ

ต่อการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน

ศึกษา (กรมวิชาการ 2546: 21)

  2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระดับ

การด�า เนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่ อรองรับ 

การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 2 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน โดยภาพรวม

และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกน้ัน  

ประสบการณ์ในการท�างานท่ีต่างกันของผู้บริหารสถาน

ศึกษาและครูผู้สอน มีผลต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิ

ของการด�าเนนิงานเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาติ แก้วขาว (2556: 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดักรมสามญั

ศึกษา จังหวัดนครปฐม พบว่าสภาพการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม  

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครปูฏบิตัิ

การสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนัอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของทิฆัมพร ชาติเพ็ชร (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 

การเตรยีมความพร้อมในการด�าเนนิงานเพือ่รบัการประเมนิ

คุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  พบว่า 

ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การท�างานต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อเตรยีมความพร้อมในการด�าเนนิงานเพือ่รบัการประเมนิ

คุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระดับ

การด�า เนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่ อรองรับ 

การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 2 จ�าแนกตามขนาดของโรงเรยีน มรีะดบัการด�าเนนิงาน

เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบรายคู่

พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับการ

ด�าเนินงานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  

3 มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนขนาดกลาง 

และโรงเรียนขนาดใหญ่มีระบบ ขั้นตอนในการจัดท�า 

และด�าเนินงานในรูปแบบที่คล้ายกัน ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็ก

มีบุคลากรน้อยอาจจะด�าเนินการเพียงบางขั้นตอนเท่านั้น  

บางขั้นตอนอาจจะไม่ได้ด�าเนินการก็ได้  ในทางตรงกันข้าม

โรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรยีนขนาดใหญ่ทีม่งีบประมาณ 

มีบุคลากร มีระบบ มีแบบแผนที่ดีกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พณชินาฏ วงศ์สุวรรณ (2545: 

บทคัดย่อ)ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการปฏิบัติ

งานการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สงขลา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยภาพ

รวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จอมพล  แก้วขวัญ (2547: 

บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานการประถม
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ศึกษาอ�าเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์ พบว่าการเปรียบเทียบ

ความคดิเหน็ของข้าราชการคร ู สงักดัส�านกังานการประถม

ศึกษาอ�าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ต่อการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษาตามตัวแปร

ขนาดโรงเรียนพบว่า ข้าราชการครูท่ีมีการปฏิบัติงานใน

โรงเรยีนขนาดกนั  มคีวามคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานประกนั

คณุภาพภายในโรงเรยีนประถมศกึษา โดยภาพรวมและราย

ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. ข ้อเสนอแนะแนวทางในการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  

  3.1 สถานศึกษาควรน�ามาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมาเป็นเป้าหมายหลักในการก�าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา พัฒนาให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด

และสาระการเรียนรู้แกนกลาง และน�ามาตรฐานการเรียนรู้

ตามหลักสูตรสถานศึกษามาจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

  3.2 สถานศกึษาควรก�าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ 

เป้าหมายที่ชัดเจน น�าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ มีการก�ากับ 

ติดตามและประเมินการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัด

ท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและ

ได้รับยอมรับจากคณะกรรมการสถานศึกษา

  3.3 สถานศกึษาควรจดัโครงสร้างการบรหิาร

ที่ ชั ด เจนตามความรู ้ ค วามสามารถของบุ คลากร   

มีการแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อเตรียมการและด�าเนินการจัด

เก็บข้อมูล  วิเคราะห์ เก็บรักษา  ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล

สารสนเทศอย ่างต ่อเนื่องสมบูรณ์และเป ็นป ัจจุบัน  

ค้นหาได้ง่าย

  3.4 สถานศกึษาควรมกีารสร้างความตระหนกั

และให้เหน็ถงึความส�าคญัต่อการด�าเนนิงาน บคุลากรปฏบิตัิ

งานตามบทบาทและหน้าที่  มีการประเมินและสรุปผลการ

ด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการเม่ือสิ้นสุดกิจกรรม/

โครงการ ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่

ก�าหนดไว้

  3.5 สถานศึกษาควรมีการด�าเนินการตรวจ

สอบและทบทวนคณุภาพการศกึษาภายในโดยบคุลากรเป็น

ประจ�าทุกปี และหน่วยงานต้นสังกัดก็ควรมีการตรวจสอบ

และทบทวนคณุภาพการศกึษาทกุปี  น�าผลทีไ่ด้มาวเิคราะห์

และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา  

  3.6 สถานศึกษาควรมีการแต ่งตั้ งคณะ

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาท่ี

สอดคล้องครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษา และมีการ

สรปุผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา  และน�าผล

การประเมนิมาปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพการศกึษาต่อไป

  3.7 สถานศึกษาควรมีการจัดท�ารายงาน

คุณภาพการศึกษาประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด   

เผยแพร่รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการสถาน

ศึกษา และชุมชนได้รับทราบด้วย

  3.8 สถานควรมีการก� ากับติดตามและ

ประเมนิผลการด�าเนนิงานกจิกรรม/โครงการตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน ก�ากับ ติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษาร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ

 1. จากผลการวิจัยพบว่า การด�าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ตามกฎกระทรวงว่า

ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ซึ่งมี 8 ประการ  แม้จะมีการด�าเนินงานอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน แต่ด้านที่มีการด�าเนินงานต�่าที่สุดคือ  

ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนั้นเพื่อ

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกันระหว่างสถานศึกษาและ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  

ในด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 สถานศึกษาควรให้

ความส�าคัญและมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการ

ศึกษาภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาเป็นประจ�าทุกปี

อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง  ควรน�าผลทีไ่ด้มาวเิคราะห์และ

น�ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษา  และส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ศรีสะเกษ เขต 2 ควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสามปี

 2. จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความ

คิดเห็นต่อระดับการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อ

รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขัน้พืน้

ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 2 จ�าแนกตามต�าแหน่งและประสบการณ์  
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เพื่อเป็นการสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน  ทางส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ควรจัดอบรม  

ประชุม/สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกคน  

เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน

เพือ่รองรับการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบ 3 ร่วมกนัและ

ควรเน้นโรงเรียนขนาดเล็กให้มากขึ้น

 3. จากผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดระบบ

บริหารและสารสนเทศ สถานศึกษายังขาดการวิเคราะห์

ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบต่อเนื่อง  

และไม่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบัน ดังนั้นควรมีการด�าเนินงาน

เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการแต่งตั้ง

บคุลากรเพือ่รบัผดิชอบโดยตรงเกีย่วกบัการเตรยีมการและ

ด�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลู  วเิคราะห์ เกบ็รกัษา  ปรบัปรงุและ

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง  ให้มีความสมบูรณ์

และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถค้นหาได้ง่าย รวดเร็ว  

มีข้อมูลพร้อมใช้ตลอดเวลา

 4. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการด�าเนินงานหลัง

จากการประเมนิภายนอกของสถานศกึษา  สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

 5. ควรศึกษาสภาพและปัญหาการด�าเนินงาน 

เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

ขนาดเล็ก

 6. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนิน

งานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน

ศึกษาที่มีขนาดต่างกัน

กิตติกรรมประกาศ

 งานวจิยันีส้�าเรจ็ได้ด้วยความอนเุคราะห์อย่างดยีิง่

จาก ดร.พงษ์ธร  สิงห์พันธ์ และขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ 

ซึ่งได้แก่ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง   

ดร.อนุศักดิ์   เกตุสิริ   ดร.ป ัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล   

คณะครุศาสตร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

ว่าทีร้่อยตร ีดร.ทวศีกัดิ ์ นามศร ีผูอ้�านวยการส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 ดร.สมนึก แซ่อึ้ง 

ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ ส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

เอกสารอ้างอิง

กริชชัย  ลุโบะกาเม.  การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ 

 การประเมนิภายนอกของผูบ้รหิารและครผููส้อน 

 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 นราธิวาส. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2550.

กฤษณพงษ์  เหมบรุษุ.  การด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพ 

 ภายในของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

 การศึกษาเลย  เขต 1 และ เขต 2. วิทยานิพนธ์ 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 

 2549.

เกียรติศักดิ์  ทันจันทร์.  การศึกษาการด�าเนินการประกัน 

 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

 ส�านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัก�าแพงเพชร. 

   วทิยานพินธ์ครศุาสตรมหาบณัฑิต  สถาบนัราชภฏั 

 ก�าแพงเพชร, 2543.

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 2, ส�านกังาน. 

   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาน 

 ศึกษาในสังกัด.  ศรีสะเกษ : ส�านักงานเขตพื้นที่ 

 การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2, 2554.

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ ส�านกังาน.  แนวทางการ 

 ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา : เพือ่เตรยีม 

 รับการประเมินภายนอก.  พิมพ์ครั้งที่  4.  

 กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์, 2544.

จอมพล  แก้วขวัญ. การด�าเนินงานประกันคุณภาพภาย 

 ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส�านักงานการ 

 ประถมศึกษาอ�าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์. 

  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน 

 ราชภัฏสุรินทร์, 2547.

ชาติชาย  พิมพิไสย. การด�าเนินการประกันคุณภาพการ 

 ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานการ 

 ประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ ์. วิทยานิพนธ ์

 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 

 2543.

ทิฆัมพร  ชาติเพ็ชร.  การเตรียมความพร้อมในการด�าเนิน 

 งานเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

 รอบที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต 

 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3.   

 งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ 

 บรหิารการศกึษา, บณัฑติวทิยาลัย, มหาวทิยาลยั 

 บูรพา, 2554.
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ธีรวุฒิ  เอกะกุล.  ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

 และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. อุบลราชธานี: 

  โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์, 2544.

พณิชนาฏ วงศ์สุวรรณ.  ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อ 

 การปฏิบัติงานการประกัน คุณภาพการศึกษา 

 ของผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 

 ส�านักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลา. 

 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

  มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545.

มงคล ชมติวัง. กระบวนการประกันคุณภาพภายในของ 

 สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นราธิวาส. 

 วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมมาธิราช, 2549.

รุ่ง  แก้วแดง.  การประกันคุณภาพการศึกษาทุกคนท�าได้ 

 ไม่ยาก. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช จ�ากัด, 2545.

วชิาการ,กรม.  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2546.

สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์.  การประกันคุณภาพ 

 ภายในสถานศึกษา.  นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 

 สุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 

  2544.

สมชาติ  แก้วขาว.  การด�าเนินงานการประกันคุณภาพ 

 ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม.  

 งานนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ 

 บรหิารการศกึษา, มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 

  2545.


