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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ
ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) การก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) การจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) การประเมิน
ผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5) ติดตามผลการด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนาสถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน และ
6) จัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์)
ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครจ�ำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.865 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงาน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) การก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดท�ำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) การประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5) ติดตามผลการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
6) จัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
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The purpose of this research was to study the six operation aspects of internal quality assessment of
Klongnongyai School (Thongkam Parnkham-Anusorn), Bangkhae district office, Bangkok. There as following : 1) setting
educational standards, 2) making an development plan for educational management for the educational institution,
3) implementing a plan, 4) evaluating and examining a development plan of educational management, 5) following
up action results to develop the educational institution regarding to educational standards, and 6) reporting
self-assessment result to the educational institution. The research instrument was a five-level rating scale
questionnaires with a reliability of 0.865. The statistics used for analyzing the data were: percentage, arithmetic mean,
and standard deviation.
The findings revealed that the overall six operation aspects internal quality assessment of Klongnongyai
School (Thongkam Parnkham-Anusorn), Bangkhae district office, Bangkok reached a high level. For each aspect
consideration, the highest mean was the report of self-assessment results was the educational institution, followed
by the plan implementation. Conversely, the lowest mean was the evaluation and examination of educational
quality within educational institution.
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ความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ผู้บริหารจ�ำเป็น
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ต้องพัฒนาดูแลและเอาใจใส่ การบริหารกิจการนักเรียนให้ประสบ
และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย ความส� ำ เร็ จ ผู ้ บ ริ ห ารควรมี ค วามสามารถสู ง เพราะผู ้ บ ริ ห าร
ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีจริยธรรม สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักทีส่ ำ� คัญของสถานศึกษา และเป็นผูน้ ำ�
ในมาตรา 27, 28 และ29 ได้ก�ำหนดให้สถานศึกษาจัดท�ำหลักสูตร วิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้สอดคล้องกับสภาพ จริยธรรม ตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพทีด่ จี งึ จะน�ำไปสูก่ ารจัดและ
ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้เป็นคนดีมีปัญญา บริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (กวินญาดา
มีความสุขในการด�ำรงชีวิต และก�ำหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ชัยเดช, 2560 : 1) สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพ
ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ภายใน เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของตนเองด�ำเนินการปรับปรุง
เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ สถานศึกษามีหน้าที่ คุณภาพ มีการก�ำกับ ติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินตนเอง
จัดการศึกษา และวางรากฐานทางความคิด ความประพฤติของ ก่อนต่อจากนั้นจึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะ
เยาวชน ปลูกฝังค่านิยมให้เป็นพลเมืองทีด่ ขี องชาติ โดยเน้นให้ผเู้ รียน ด�ำเนินการพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพ
มีความรู้ทางวิชาการ และทักษะที่เหมาะสมกับวัย งานกิจกรรม ภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
นั ก เรี ย น เป็ น งานที่ ส นั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ง านวิ ช าการมี คุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เพราะต่างมุง่ สูม่ าตรฐานหรือคุณภาพทีค่ าดหวังให้เกิดขึน้ แก่ผเู้ รียน
ท�ำให้มีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น และยังเป็นการพัฒนา ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
บุคลิกภาพของนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) พระราชบัญญัติการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ระบุวา่ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
ที่ 4) พ.ศ. 2562 หมวด 5 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
ก�ำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม การศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแล
และก�ำกับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ก�ำหนดนโยบาย แผน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ส่งเสริม ผลการด�ำเนินงานเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพอย่าง
และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพือ่ การศึกษา รวมทัง้ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์
การศึกษาและหมวด 6 ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกัน ซึง่ ต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกทีเ่ น้นการประเมินผลการจัด
คุณภาพภายในสถานศึกษา ก�ำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา (ส�ำนักงานคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 : 12-13) การประกันคุณภาพ
ทุกประเภท ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและ การศึกษาจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญในการพัฒนาสถานศึกษา เพราะเป็นระบบ
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ์และวิธี ที่สร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพ
การประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง การ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษามี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้สถานศึกษาจัดให้ ประสงค์ และเป็นที่ต้องการของสังคม สถานศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องมี
มี ร ะบบการประกั น คุณภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษา โดย ระบบการประกันคุณภาพ เพื่อให้การด�ำเนินการด้านการบริหาร
ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน จัดการ การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและจัดการศึกษา
การศึกษาแต่ละระดับชั้นและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ ได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง
กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด โดยมีสาระส�ำคัญของการประกัน และมีความสุข และต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ผู้บริหาร ครู
คุณภาพการศึกษา 3 ประการ ได้แก่ การประเมินคุณภาพการศึกษา อาจารย์ ต้องร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ ใช้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งต้องค�ำนึงถึงข้อสังเกตและ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อาคารสถานที่บุคลากร สื่ออุปกรณ์ งบประมาณ
การศึกษา (ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป. : 2-3)
ผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริม การท�ำงานเป็นทีม ในการพัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ
พฤติกรรมและผลักดันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้มี
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ำไพ

พรร
ณี

คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 66 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำ
อนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ยึดกรอบแนวคิด
ด้ า นการด� ำ เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักการ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ก�ำหนดไว้ 6 ด้าน คือ ด้านการก�ำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา ด้ า นติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และด้านการจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน
มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำ
อนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ด้านการก�ำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 10 ข้อ ด้านการจัดท�ำแผน
พัฒนาการจัดการศึกษา 10 ข้อ ด้านการด�ำเนินงานตามแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 10 ข้อ ด้านการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 10 ข้อ ด้านติดตามผล
การด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
10 ข้อ และด้านการจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 10 ข้อ รวม 60 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัย
ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำ
ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก�ำหนดโครงสร้างการด�ำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ
ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
2. น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เนือ้ หา ก�ำหนดแนวคิดการด�ำเนิน
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่
(ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
3. สร้างแบบสอบถามโดยใช้การรับรูข้ องครูทปี่ ฏิบตั งิ าน
อยู่ในโรงเรียน 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา

วิทย
าลัย

ราช

ภัฏร

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ข้อ 3 ได้ก�ำหนดแนวด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลสถานศึกษา และ
ก�ำหนดเป็นแนวด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้
6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) การจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
3) การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4) การประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
5) การติดตามผลการด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนาสถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และ 6) การจัดท�ำรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
ผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีดา้ นคุณภาพผูเ้ รียน
อยู ่ ใ นระดั บ ยอดเยี่ ย ม แต่ มี ป ั ญ หาด้ า นการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นา
การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน การจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปี ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบและ
วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขาดความร่วมมือและ
ตระหนักในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นต้น (โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์), 2562)
ซึ่งส่งผลเสียต่อการด�ำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นอย่างยิง่ จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั
ในฐานะทีเ่ ป็นบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การด� ำ เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา จึ ง มี ค วาม
ประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� ไปใช้เป็นแนวทางพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริม
พัฒนาตนเองและพัฒนาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

มหา

เพือ่ ศึกษาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ครู โรงเรี ย น
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วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบ
ด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน โดยใช้ค่า
ร้อยละ
2. วิเคราะห์ระดับการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์)
ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ใน 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ
ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ด้านการจัดท�ำแผน
พัฒนาการจัดการศึกษา 3) ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) ด้านการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 5) ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงาน
เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน 6) ด้านการจัดท�ำ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103)
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีการด�ำเนินงาน
					
ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีการด�ำเนินงาน
					
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการด�ำเนินงาน
					
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีการด�ำเนินงาน
					
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีการด�ำเนินงาน
					
ในระดับน้อยที่สุด

มหา

วิทย
าลัย

ราช

ภัฏร

ของสถานศึกษา 2) ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3) ด้ า นการด� ำ เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา 4 )ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา 5) ด้ า นการติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นา
สถานศึกษา และ 6) ด้านการจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึ ก ษา แล้ ว น� ำ ฉบั บ ร่ า งเสนอต่ อ กรรมการที่ ป รึ ก ษา
สารนิ พ นธ์ เพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง ให้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. น� ำ แบบสอบถามให้ ผู ้ เชี่ ย วชาญ จ� ำ นวน 3 ท่ า น
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแต่ละ
ข้อค�ำถามได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC, index of objective
congruence) ระหว่าง 0.67-1.00
5. ท�ำการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์
6. น�ำแบบสอบถามที่มีการปรับปรุง แก้ไขสมบูรณ์แล้ว
ไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 30 คน แล้วหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient, 1990 : 202-204)
ได้ความเชื่อมั่น 0.865
7. น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่น ไปใช้กับครูโรงเรียน
คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 66 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมเครือ่ งมือ ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ดำ� เนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. น�ำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปขอความร่วมมือจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ แจกแบบสอบถามให้ แ ก่ ค รู ใ นโรงเรี ย น
คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 66 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม
ด้วยตนเองจ�ำนวน 66 ฉบับ
3. ผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามคืนจากครูในโรงเรียน
คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 57 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.36
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากระดั บ การด� ำ เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำ
อนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยน�ำมา
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ผลการวิจัย

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่ง
เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การท�ำงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 57 คน จากประชากร
ทัง้ หมด 66 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ�ำนวน
46 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 และเป็นเพศชาย จ�ำนวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.30 ส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี
จ�ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 และสูงกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน
37 คน คิดเป็นร้อยละ78.72 และส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์การท�ำงาน
15 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ�ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 46.81
รองลงมาคือประสบการณ์การท�ำงาน 5-10 ปี จ�ำนวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.17 น้อยที่สุดคือ ประสบการณ์การท�ำงานต�่ำกว่า
5 ปี จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.02
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ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร น�ำเสนอ
ในรูปของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พรร
ณี

ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่
		 (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยรวม 6 ด้าน
การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคลองหนองใหญ่
(ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
1 ด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2 ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3 ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
5 ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
6 ด้านการจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
			
รวม

μ

σ

ระดับ

ล�ำดับ

4.36
4.39
4.39
4.35
4.36
4.42
4.38

0.59
0.57
0.63
0.60
0.57
0.59
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
2
2
6
4
1

ภัฏร

ำไพ

ที่

แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.60)
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (µ=4.40)
ส่วนผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มกี ารรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับ
สภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.26)
3. การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ=4.39)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มกี ารก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.49)
รองลงมาคื อ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารจั ด ท� ำ รู ป เล่ ม แผน
ปฏิบัติการประจ�ำปี (µ=4.47) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ
ประมาณการงบประมาณรายรับของสถานศึกษา เพือ่ ใช้ในโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.25)
4. การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.35)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มกี ารประเมินผล
และการตรวจสอบการด�ำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาประกาศก�ำหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.44)
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบัติการที่วางไว้เป็นการด�ำเนินงานโดยสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (µ=4.42) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ
สร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และก�ำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.19)

มหา

วิทย
าลัย

ราช

จากตารางที่ 1 พบว่า การด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำ
อนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 6 ด้าน
อยู่ในระดับมาก (µ=4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (µ=4.42) รองลงมาคือ ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (µ=4.39) ส่วนด้านการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.35)
โดยผลการวิจัยในแต่ละด้าน มีดังนี้
1. การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.36) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (µ=4.47)
รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มคี วามตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ
น�ำเสนอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา (µ=4.40) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา
ได้มีการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในภายนอก มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.25)
2. การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการจัดท�ำแผนพัฒนา การจัดการ
ศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ( µ =4.39)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดท�ำ
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ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารน� ำ เสนอมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
2. ด้ า นการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึ ก ษา ส่ ว นผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล
สารสนเทศเกีย่ วกับสภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา มีคา่ เฉลีย่
ต�่ำสุด
3. ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/
กิจกรรม มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มกี าร
จัดท�ำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มี
การประมาณการงบประมาณรายรับของสถานศึกษาเพื่อใช้ใน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
4. ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการประเมินผลและการตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
ประกาศก�ำหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้มีการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้เป็นการด�ำเนินงาน
โดยสถานศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง ส่ ว นผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาของสถานศึกษาและก�ำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
5. ด้ า นการติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นา
ศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงาน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับ สถานศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน อยู ่ ใ นระดั บ มาก
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดท�ำรายงานผล เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มกี ารก�ำหนด
การประเมินตนเองของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปฏิทินการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหาร
ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและด้านการด�ำเนินงาน สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบงาน
ตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ส่ ว นด้ า น ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�ำผลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา มีคา่ เฉลีย่ ไปใช้ ป รั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานของสถานศึ ก ษาด้ า น
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
ต�่ำสุด โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยในแต่ละด้านดังนี้
6. ด้ า นการจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ตนเองของ
1. ด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�ำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มี ให้ความเห็นชอบและรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของ
ความตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มี
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5. การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการติดตามผลการด�ำเนินงานเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (µ=4.36) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ได้มีการก�ำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.56)
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงาน (µ=4.42) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�ำผล
ทีไ่ ด้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด (µ=4.21)
6. การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.42) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�ำเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.53)
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการด� ำ เนิ น งาน และผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารน� ำ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับจากผลการสรุปรายงานประจ�ำปีมาใช้ใน การปรับปรุงและ
พัฒนาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (µ=4.49)
ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล
ทัว่ ไปและข้อมูลการด�ำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.33)

ศรัญญา วันลักษณ์, พัชรา เดชโฮม
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ด�ำเนินการด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมและจัดการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพเพือ่ พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ด้วยเหตุนี้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทัง้ ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิต
หรื อ ผลลั พ ธ์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโรงเรี ย น
คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 4.2 การจัดระบบประกันคุณภาพ
สอดคล้องส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาชน) (2554 : 2-3) กล่าวว่า ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามุ่งสร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนได้รับการ
ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและจะพัฒนาให้เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาที่ เขี ย นไว้ ใ น
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ และภารกิ จ ที่ ชั ด เจน เพื่ อ จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ซึ่งในการจัดท�ำวิสัยทัศน์และภารกิจเพื่อจัดท�ำแผน
ดังกล่าว จ�ำเป็นต้องใช้ขอ้ มูลสารสนเทศพืน้ ฐานเกีย่ วกับสภาพทัว่ ไป
ของท้องถิน่ เมือ่ ด�ำเนินการตามแผนแล้วจะต้องมีการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา จ�ำเป็นต้องมี
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน และผลการด�ำเนินงาน
ทีม่ งุ่ เป้าหมายไปทีผ่ เู้ รียน สารสนเทศจากผลของการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาจะน�ำไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของสวัสดิ์ โครตสมบัติ
(2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการด�ำเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวม มีการด�ำเนินงานอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุด คือ ด้านจัดท�ำรายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน สอดคล้องกับงานวิจยั ของเอมอร สุลำ� นาจ (2559) ได้ศกึ ษา
วิจัย เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด ขอนแก่ น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านใน 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนด้าน
ด� ำ เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
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การแต่งตัง้ คณะกรรมการในการด�ำเนินงาน และผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ได้มีการน�ำข้อมูลย้อนกลับจากผลการสรุปรายงานประจ�ำปีมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา ส่ ว นผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล
สารสนเทศ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการด�ำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการด�ำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ
ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบว่า
โดยรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้าน
การจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โดยได้ด�ำเนินการตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ให้โรงเรียนด�ำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อ 3 ได้ก�ำหนดแนวด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
กระกันคุณภาพของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลสถานศึกษาเพื่อน�ำ
ไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และตามมาตรา 48
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 ระบุว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ทีต่ อ้ งด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงาน
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
สถานศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพ ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความรู้ความ
สามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นที่ต้องการของสังคม
สถานศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อให้การ
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ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชีว้ า่ ด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบ
2. ด้ า นการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะผูบ้ ริหาร
สถานศึ ก ษามี ก ารการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงฯ โดยมุง่
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาซึง่ มีสาระส�ำคัญ คือ ศึกษามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการจ�ำเป็น
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง มีการ
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้านต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นคุณภาพ
ผู ้ เรี ย นและความส� ำ เร็ จ ของการพั ฒ นาไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและเป็ น
รูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม มีการก�ำหนดวิธดี ำ� เนินงาน กิจกรรม
โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพือ่ ให้บรรลุถงึ มาตรฐาน
การศึ ก ษาที่ ก� ำ หนดไว้ เสนอแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของแสงมณี วงศ์คูณ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การด�ำเนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
รองลงมาคือ ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษามีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวันทนา
เนือ้ น้อย (2560) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การด�ำเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาระดับการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
และด้านจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ส่วนด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
3. ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ

มหา

วิทย
าลัย

ราช

ภัฏร

มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของแรงชนน์ ขวัญศรี
(2559) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัด
สระบุรี ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และด้านการจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
ส่วนผลการวิจยั เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน ผูว้ จิ ยั อภิปราย
ผลในแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ สร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักถึงความส�ำคัญ เพือ่ ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ และสังเคราะห์ มีการก�ำหนด
ค่าเป้าหมายความส�ำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เผยแพร่ให้ผเู้ กีย่ วข้องทัง้ ภายในภายนอก ซึง่ มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัควิภา ลูกเงาะ (2562) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง สภาพและแนวทางการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต 1 วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ ศึกษาสภาพ
การด�ำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านที่มีความเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้าน
การติดตามผลการด�ำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ ด้านการส่งรายงานผลการประเมินตนเอง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของลดาวัลย์ ตั้งมั่น (2561) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่ อ งการด� ำ เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ ศึกษาการด�ำเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มาก โดยด้ า นพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และด้ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูในสถานศึกษามีการก�ำหนด
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มอบหมายงานอย่างชัดเจน มีการนิเทศ ก�ำกับ ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�ำเนินงาน มีการตรวจสอบและสรุปผลการด�ำเนินงาน
ในทุกขั้นตอนของการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อน�ำผลจากการ
ประเมินมาเขียนรายงานผลการประเมินตนเองส�ำหรับผู้บริหารใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณา ประเสริฐแก้ว (2561) ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์
ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ย
ของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการด�ำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้าน
การจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ตามล�ำดับ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของเอมอร สุลำ� นาจ (2559) ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด ขอนแก่ น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ ศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด ขอนแก่ น ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาและครู ผู ้ ส อนมี ร ะดั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านใน 8 ด้าน อยูใ่ น
ระดับมาก โดยด้านจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนด้านด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
5. ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามผลการด�ำเนินงานจาก
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และการติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี เพือ่ น�ำผลทีเ่ ป็นข้อมูล
เชิ ง ประจั ก ษ์ ไ ปใช้ ป รั บ ปรุ ง หรื อ การพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานของ
สถานศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร การบริหารจัดการ ฯลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ที่สถานศึกษาก�ำหนด จัดท�ำรายงานผลการติดตาม น�ำเสนอผลการ

มหา

วิทย
าลัย

ราช

ภัฏร

ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการประจ�ำปี มีการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา มีการประมาณการงบประมาณรายรับของ
สถานศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ ใ นโครงการ/กิ จ กรรมวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท� ำ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ก�ำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการ
ด�ำเนินงาน ได้จดั ท�ำรูปเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี ประเมิน ติดตาม
และตรวจสอบผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี และ
จั ด ท� ำ รายงานผลการด� ำ เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณา ประเสริฐแก้ว (2561) ได้ศกึ ษา
วิจัยเรื่อง การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์
ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับ
ค่าเฉลีย่ ของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ด้านการด�ำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้าน
การจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ตามล�ำดับ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินทร ดงเรืองศรี (2561) ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง การด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่ม
โรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาการด�ำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามีการประเมินผลและการตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาประกาศก�ำหนด
โดยสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร มีการกระตุ้นให้
ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเห็นความส�ำคัญ
ของการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา จัด ให้มีก ารอบรม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้และแนวทางในการด�ำเนินงาน และการ
ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทราบเป็น
ระยะ ท�ำให้ทกุ ฝ่ายมีความเข้าใจและเกิดความมัน่ ใจในการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษา นอกจากนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษายังได้มกี ารแบ่งงาน
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เอมอร สุล�ำนาจ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู ้ ส อนมี ร ะดั บ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม
และรายด้านใน 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนด้านด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด

ข้อเสนอแนะ

ภัฏร

ติดตามต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพสูงขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินทร ดงเรืองศรี
(2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การด�ำเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่ม
โรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่
ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการด�ำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการก�ำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของภณัฐพงศ์
พลมุข (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการด�ำเนินงาน
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา
สภาพการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ผลการ
วิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. ด้ า นการจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามีการจัดท�ำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท�ำรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำมาเก็บรวมรวมจัดท�ำเอกสาร
ตามรูปแบบรายงานคุณภาพการศึกษาประจ�ำปี ให้มกี ารน�ำรายงาน
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพือ่ รับทราบผลการด�ำเนินงาน และเพือ่ ปรับปรุงพัฒนา
การด�ำเนินงาน สร้างความตระหนักแก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ได้ประเมินสรุปโครงการ/กิจกรรม จัดท�ำรายงานเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่อไป เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ผเู้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบผลการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสวัสดิ์ โครตสมบัติ (2559)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการด�ำเนินงาน การประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมมีการ
ด�ำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่า การศึกษาการด�ำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำ
อนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาควรจะมี ก ารเผยแพร่ มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาน�ำมาปฏิบัติ
ภายในสถานศึกษา
2. ด้ า นการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการจัดรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเกีย่ วกับสภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา เพือ่ ทีจ่ ะ
สามารถน�ำสภาพภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ
ภายในด้านจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้าน
โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา
3. ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการประมาณการ
งบประมาณรายรับของสถานศึกษา เพือ่ ใช้ในโครงการ/กิจกรรม และ
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการด�ำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
4. ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการสร้างเครื่องมือที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและก�ำหนดเกณฑ์
การประเมินทีช่ ดั เจน เพือ่ เป็นแนวทางในการประเมินและตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของสถานศึกษา มีการประเมินตรวจสอบอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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5. ด้ า นการติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นา
สถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรจะ
มีการน�ำผลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนา
การด�ำเนินงานของสถานศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริงและสามารถน�ำมาปรับปรุง พัฒนาได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
6. ด้ า นการจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึ ก ษา ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรจะมี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล
สารสนเทศ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการด�ำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อความสะดวกต่อการน�ำไปใช้และ
การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการด�ำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ควรจะศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
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