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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการดำ�เนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ประกอบด้วย (1) ด้านการเตรียมการ (2) ด้านการดำ�เนินการ
และ (3) ด้านการรายงาน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจยั ประกอบด้วย ผูอ้ �ำ นวยการสถานศึกษา 97 คน
หัวหน้างานประกันคุณภาพ 97 คน และครู 97 คน รวมจำ�นวนทัง้ สิน้ 291 คน และผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทาง จำ�นวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการ
วิจยั พบว่า สภาพการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการดำ�เนินการ
ในระดับมาก ทัง้ 3 ด้าน ประเด็นทีม่ กี ารดำ�เนินงานแต่ละด้านมีดงั นี้ (1) ด้านการเตรียมการ คือ
ผู้บริหารกำ�หนดนโยบายและแนวทางการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน (2) ด้านการดำ�เนินการ คือ ผูบ้ ริหารจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปี เพื่อใช้ ในเป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินการ (3) ด้านการรายงาน คือ สถานศึกษามีการจัดทำ�รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจำ�ปีสง่ ให้ส�ำ นักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน ส่วนแนวทาง
การดำ � เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า ควรวางแผนประชุมกำ�หนดแนวทางการปฏิบตั งิ าน ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลชิน้ งานจากแฟ้มเอกสารการประกันคุณภาพ ควรจัดทำ�ปฏิทนิ การดำ�เนินงาน
ประกันคุณภาพ ควรมีการนำ�กระบวนการ PDCA เข้ามาในการดำ�เนินงาน โดยให้มีการจัดทำ�
ปฏิทินในการตรวจสอบวางแผนการดำ�เนินงาน
คำ�สำ�คัญ : แนวทางการดำ�เนินการ ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
Abstract
The purpose of this research was to study the conditions and guidelines
for internal education quality assurance operation under Phitsanulok Primary Educational
Service Area Office 1 according to three methods of internal education quality assurance
including to (1) preparation, (2) operation, and (3) report. The total number of the sample
group used in this study was 291 people including to 97 school directors, 97 chiefs
of quality assurance division, and 97 teachers. In addition, there were 10 experts interviewed
to find the guidelines. The tools used in this study were the questionnaire and the
interview form. The quantitative data analysis used descriptive statistics; means
and the standard deviation. The qualitative data analysis used content analysis.
The results of this study were found that the general conditions of internal education
quality assurance operation were at high level in all three parts. The points of operation
in each part were as following. (1) Preparation: the administrators determined the
policy and guidelines for internal education quality assurance operation clearly.
(2) Operation: the administrators made the annual operation plan in order to be
the guideline for operation. (3) Report: the schools made the annual report on the
development of educational quality and submitted it to the Education Standard
Assurance Office to assure the assessment. The guidelines for internal education
quality assurance operation under Phitsanulok Primary Educational Service Area
Office 1 were found that it was suggested that the meeting for determining the
operation guidelines be planned, the evaluation of works from the documents in
the quality assurance files be followed up and examined, the calendar of quality
assurance operation be made, and the method of PDCA be brought to operate by
making the calendar to monitor and plan on operation.
Keywords: Guidelines for operation, Internal quality assurance, School
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บทนำ�

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2556) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปญ
ั ญา ความรูแ้ ละคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำ�รงชีวติ ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิดระบบและปัจจัยที่มีคุณภาพที่ดี เอื้อ
และเพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย (สำ�นักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545)
การจัดระบบโครงสร้างของกระบวนการจัดการศึกษาโดยกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว้ เพื่อให้สถานศึกษาสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผเู้ กีย่ วข้องว่าผูเ้ รียน
ทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำ�หนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ
การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษาเพื่อมุ่งให้การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการที่สถานศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพภายในเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของตนเอง ดำ�เนินการปรับปรุงคุณภาพ
มีการกำ�กับ ติดตามคุณภาพและมีระบบประเมินตนเองก่อน ต่อจากนัน้ จึงรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึง่ จะดำ�เนินการ
พิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะ
ต่างมุ่งสู่มาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน (สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2555)
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2557) ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พบว่า ผลการรับรองในภาพรวมของโรงเรียนทัง้ หมด 7,791 แห่ง ได้รบั การรับรอง จำ�นวน 4,185 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 53.72 เป็นสถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพดีมาก จำ�นวน 495 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
6.35 ระดับคุณภาพดี จำ�นวน 3,690 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.36 และไม่ได้รับการรับรอง
จำ�นวน 3,606 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.28 (สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2557) เมื่อจำ�แนกตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านผลการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็นสำ�คัญ และด้านการประกันคุณภาพภายใน (สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2557)
จากการตรวจสอบโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า
โรงเรียนที่ ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 3,606 โรงเรียน
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คิดเป็นร้อยละ 46.28 และโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 พบว่า
โรงเรียนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำ�นวนทัง้ สิน้ 5 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 (สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2557) โดยผู้วิจัย
ได้ศกึ ษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับโรงเรียนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินของกรวัฒน์ ตันเจริญ (2555) พบว่า
ผลการประเมินภายนอกไม่ผ่านการรับรองสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพภายในไม่ได้ตาม
มาตรฐาน เนื่องจากขาดการนำ�มาตรฐานไปร่วมจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขาดการ
กำ�หนดภารกิจ การประกันคุณภาพให้บคุ ลากรทีป่ ฏิบตั ิ ขาดระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน ไม่มีโครงสร้างการวางระบบประกันคุณภาพชัดเจนและที่สำ�คัญที่สุด คือ
บุคลากรขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ ซึง่ สอดคล้องกับกรรณิการ์ เทศกาล
(2554) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำ�เนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาน้อย ขาดความร่วมมือในการวางแผนประกันคุณภาพ การดำ�เนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นระบบและขาดการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ทำ�ให้ไม่มกี ารปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาทำ�ให้ ไม่มเี อกสารหลักฐานทีเ่ ป็นระบบและ
เป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะกรรมการสถานศึกษาต้อง
มีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั เิ อาใจใส่ตอ่ การบริหารงาน ด้านการประเมินผลภายใน การกำ�กับ
ติดตาม จึงจะทำ�ให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประสบผลสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษายังเป็นที่กังวล เกิดความสับสนและไม่เข้าใจในหลักการ
ปฏิบตั ิ จากรายงานผลการวิจยั ของ สมศ. พบว่า สถานศึกษายังไม่เห็นความสำ�คัญต่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบ้ ริหาร ครูและผูเ้ กีย่ วข้องยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบ
การประกันคุณภาพภายใน การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในจึงขาดประสิทธิภาพส่งผล
ให้การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไม่บรรลุเป้าหมาย (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการดำ�เนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก
เขต 1 เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ไปวางแผนและเป็นแนวทางพัฒนา
การดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
2. เพื่อศึกษาแนวทางการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการ
วิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพทางการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประกอบด้วย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
			 ประชากร คือ โรงเรียนในสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
จำ�นวน 128 โรงเรียน โดยกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพ และครู (สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1, 2557)
		 1.2 กลุ่มตัวอย่าง
			 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ จ ากการเที ย บสั ด ส่ ว นประชากร
จำ�นวน 97 โรงเรียน ตามตารางของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ตัวแทน
ผู้ ให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้อำ�นวยการสถานศึกษา จำ�นวน 97 คน หัวหน้าประเมินภายใน
จำ�นวน 97 คน และครู จำ�นวน 97 คน ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 291 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดำ�เนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
เพื่อทราบสภาพการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับสภาพการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ลักษณะ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้าง และหาคุณภาพเครื่องมือ มีดังนี้
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบเครื่องมือ ผู้วิจัย
ดำ�เนินการศึกษาค้นคว้าแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำ�หนดประเด็นและขอบเขตของ
คำ�ถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการดำ�เนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างแบบสอบถามสภาพการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหา โดยนำ�เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจ
สอบความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (Content validity) จำ�นวน 5 คน
นำ�แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.6-1.0 และปรับปรุง ตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำ�ไปทดลองใช้ (Try out)
กับผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพ และครู ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน
เพื่อหาคุณ ภาพความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.96
หลังจากนั้นนำ�ไปปรับแก้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำ�เนินการดังนี้
		 3.1 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
		 3.2 ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ โดยได้รบั
แบบสอบถามกลับคืน จำ�นวน 291 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วจิ ัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่นำ�ไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ
จากการศึกษาสภาพการดำ�เนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลีย่ ( ) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) แปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยของช่วงคะแนน (Class interval) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)

การศึกษาสภาพและแนวทาง
การดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

A Study on the Conditions and Guidelines for Internal
Education Quality Assurance Operation in Primary School

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 11(1) ม.ค. - มิ.ย. 2559
Journal of Yala Rajabhat University 11(1) Jan - Jun 2016

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง
					
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง
					
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง
					
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง
					
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง
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มีการดำ�เนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ในระดับมากที่สุด
มีการดำ�เนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ในระดับมาก
มีการดำ�เนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ในระดับปานกลาง
มีการดำ�เนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ในระดับน้อย
มีการดำ�เนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ในระดับน้อยที่สุด

5. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการดำ�เนินการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
1. กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
กลุม่ ผู้ ให้ขอ้ มูล คือ ผูท้ รงคุณวุฒทิ างการบริหารการศึกษาและด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา จำ�นวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 5 คน หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา จำ�นวน 5 คน กำ�หนดคุณสมบัติโดยมีประสบการณ์การทำ�งาน 10 ปีขึ้นไป
โดยการเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive selection) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure
interview from) ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตามกระบวนการ PDCA
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
		 1. ผูว้ จิ ยั นำ�ประเด็นที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 1 โดยการเลือกข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตาํ่ สุด 1 ข้อ
ในแต่ละด้านมาสร้างประเด็นในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
		 2. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) เกีย่ วกับแนวทาง
การดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา
		 3. เทปบันทึกการสัมภาษณ์ และกล้องถ่ายรูป
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยมีวิธีการดังนี้
		 1. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 10 คน ในการเก็บข้อมูลการ
สัมภาษณ์
		 2. ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลตามวันเวลาที่ ได้นัดหมาย โดยกำ�หนด
ระหว่างวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-11.00 น.
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ตามประเด็น ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาและนำ�เสนอข้อมูลเชิงพรรณนา
ผล

1. สภาพการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 3 การรายงาน มีสภาพการดำ�เนินงานอยู่
ในระดับมาก ( = 4.12) รองลงมา คือ ด้านที่ 1 การเตรียมการ มีสภาพการดำ�เนินงานอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.08) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 2 การดำ�เนินการ มีสภาพการ
ดำ�เนินงานอยู่ในระดับมาก ( = 4.03) ผู้วิจัยนำ�เสนอรายละเอียด 3 ด้าน สรุปได้ดังนี้
		 ด้านที่ 1 การเตรียมการพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ผูบ้ ริหารกำ�หนดนโยบายและแนวทางการดำ�เนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก ( = 4.30) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยทีส่ ดุ ผูบ้ ริหารจัดอบรมพัฒนาความรูแ้ ละทักษะเกีย่ วกับการประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา
ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.91)
		 ด้านที่ 2 การดำ�เนินการพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารจัดทำ�แผนปฏิบัติการประจำ�ปี เพื่อใช้ ใน
เป็นแนวทางในการดำ�เนินการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.18) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ผู้บริหารควบคุมกำ�กับและดูแลการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.96)
		 ด้านที่ 3 การรายงานพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการจัดทำ�รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจำ�ปีส่งให้สำ�นักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน มีสภาพ
การดำ�เนินงานอยู่ในระดับมาก ( = 4.26) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูผู้สอนใช้ข้อมูล
การศึกษาสภาพและแนวทาง
การดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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สารสนเทศรายงานการประเมินตนเองในการกำ�หนดเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.02)
2. แนวทางการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยรายละเอียด 3 ด้าน สรุปได้ดังนี้
		 2.1 ด้านการเตรียมการ คือ วางแผนประชุม กำ�หนดแนวทางการปฏิบัติงาน
จัดทำ�โครงการ/กิจกรรม อบรมพัฒนาความรู้และทักษะ จัดทำ�ปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการในการประกัน
คุณภาพภายใน เตรียมเอกสาร ดำ�เนินการตามปฏิทนิ ทีก่ �ำ หนดไว้ เชิญวิทยากรภายนอกมาอบรม
พัฒนาครูให้มคี วามรูแ้ ละทักษะอย่างต่อเนื่อง จัดศึกษาดูงานสถานศึกษาทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายใน ประชุมครูและบุคลากรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำ�เนินการตามมาตรฐาน
การประเมินและตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพภายใน ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลชิ้นงาน
จากแฟ้มเอกสารการประกันคุณภาพในแต่ละมาตรฐาน โดยวิทยากรที่ให้การอบรมตรวจสอบ
ความถูกต้องเพื่อวัดความเข้าใจของครูจัดทำ� SAR ในการประเมินตนเองเพื่อที่จะได้รู้จุดเด่น
และจุดด้อยของตนเองรายงานผลการประเมินการดำ�เนินงานและโครงการ ปรับปรุงแก้ไข
ผลการประเมินจากแฟ้มเอกสารประกันคุณภาพในแต่ละมาตรฐานที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบ
เขียนรายงานผลการจัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้
แก่บุคลากรในประเด็นที่ยังไม่ผ่านการประเมินหรือมีคะแนนตํ่า มาแก้ไขปรับปรุง โดยอบรมให้
ความรู้เพิ่มเติมในแต่ละประเด็นนั้นๆ ปรับปรุงการเตรียมการประกันคุณภาพภายในเป็นประจำ�
อย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์จดุ อ่อน-จุดแข็งในการดำ�เนินงานของตนเอง และนำ�ข้อบกพร่อง
หรือปัญหาจากการประกันคุณภาพมาแก้ไขระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปผล
และมีการแจ้งผลการตรวจสอบทุกครัง้ ให้ผเู้ กีย่ วข้องนำ�ไปแก้ไขปรับปรุงและนำ�มาให้คณะทำ�งาน
ประกันคุณภาพภายในวางแผนพัฒนาและนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น
		 2.2 ด้านการดำ�เนินการ มีแนวทางการดำ�เนินการ คือ จัดทำ�ปฏิทนิ การดำ�เนินงาน
ประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาตามแนวทางทีว่ างแผนโดยมีคณะกรรมการและเครือข่ายรับผิดชอบ
ร่วมกัน กำ�หนดนโยบายและแผนงานการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ผูร้ บั ผิดชอบการดำ�เนินงานแต่ละมาตรฐาน กำ�หนดระยะเวลากรอบการดำ�เนินงานอย่างชัดเจน
ให้เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา การวางแผนและชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานการ
ศึกษา และตัวชี้วัด และวิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมโครงการการดำ�เนินงานการประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ดำ�เนินงานตามมาตรฐานการศึกษาตามปฏิทินที่วางไว้ โดย
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัดดำ�เนินงาน
ผูบ้ ริหารจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเกีย่ วกับการดำ�เนินงานให้เพียงพอตามแผนทีก่ �ำ หนด
อย่างต่อเนื่องคณะกรรมการหรืออนุกรรมการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ จัดทำ�แผนการ
การศึกษาสภาพและแนวทาง
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ควบคุมกำ�กับและดูแล สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนขั้นตอนการดำ�เนินงาน
มีการตรวจสอบ ประเมินการประกันคุณภาพ โดยบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในทุกๆ ฝ่าย ร่วมกันทำ�การ
ประเมินและตรวจสอบการประกันคุณภาพเป็นระยะ และศึกษาผลการดำ�เนินการเพื่อหาวิธี
หรือแนวทางในการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย
		 2.3 ด้านการรายงาน มีแนวทางการดำ�เนินการ คือ มีการนำ�กระบวนการ PDCA
เข้ามาในการดำ�เนินงาน โดยให้มกี ารจัดทำ�ปฏิทนิ ในการตรวจสอบวางแผนการดำ�เนินงาน การนำ�
ข้อมูลสารสนเทศไปรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดคณะกรรมการ ผูป้ กครอง และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
พร้อมทั้งกำ�หนดกลไกการปฏิบัติงาน การจัดทำ�คู่มือการประกันคุณภาพ การดำ�เนินการตาม
แนวทางปฏิบัติ ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนาการกำ�หนดปฏิทินการส่งรายงานที่ชัดเจน และ
ต้องประชุมชี้แจงให้คณะครูทราบถึงผล SAR เพื่อนำ�ผลมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยร่วมกัน
พร้อมทั้งจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองจากข้อมูลสารสนเทศและรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ต่อหน่วยงานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกปีการศึกษา
และต้องดำ�เนินการตรวจสอบและประเมินผลย้อนกลับหลังจากรายงานข้อมูลสารสนเทศ
การประเมินตนเองแล้ว และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากผลการประเมินและข้อมูล
ให้เป็นระบบโดยใช้อุปกรณ์ ICT พร้อมทั้งจัดทำ�รายงานเป็นหมวดหมู่ และนำ�ปัญหา ข้อเสนอ
แนะต่างๆ มารวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการกำ�หนดแผนงาน โครงการต่างๆ ในการพัฒนาของ
คณะครู และไว้ ใช้ปรับปรุงพัฒนาในการดำ�เนินการในปีถัดไป
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพ และแนวทางการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีประเด็นสำ�คัญในการอภิปราย
ดังต่อไปนี้
1. ด้านการเตรียมการพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากสถานศึกษา
ได้ด�ำ เนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
และสถานศึกษาที่ได้ผ่านการประเมินจากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา ทัง้ ในรอบแรก รอบสอง และรอบสาม ทำ�ให้บคุ ลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูค้ วาม
เข้าใจและเห็นความสำ�คัญในการเตรียมการประกันคุณภาพทางการศึกษา จึงได้มีการประชุม
วางแผนในการกำ�หนดมาตรการร่วมกัน กำ�หนดบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เพื่อให้บคุ ลากรในสถาน
ศึกษาได้ดำ�เนินการเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดภาคเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของกรวัฒน์ ตันเจริญ (2555) ได้ศกึ ษาแนวทางการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการเตรียมการ
การศึกษาสภาพและแนวทาง
การดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุรยิ ศักดิ์ ประทุมรัตน์ (2551) ได้ศกึ ษา
สภาพและปัญหาในการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดสกลนคร ด้านการเตรียมการพบว่า มีสภาพการเตรียมการในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารกำ�หนดนโยบาย
และแนวทางการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ผูบ้ ริหารนำ�ผลการประเมินตนเองในปีทผี่ า่ นมา เพื่อนำ�มาใช้ ในการกำ�หนดนโยบายและแนวทาง
การดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาในปีตอ่ ไป โดยการจัดเตรียมข้อมูล
พืน้ ฐานงานประกันคุณภาพภายในให้เป็นปัจจุบนั และจัดประชุมชีแ้ จงสร้างความเข้าใจในแนวทาง
การดำ�เนินการประกันคุณ ภาพภายในก่อนการปฏิบัติงานจริงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุริยศักดิ์ ประทุมรัตน์ (2551) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาในการดำ�เนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในจังหวัดสกลนครด้านการเตรียมการพบว่า
การสำ�รวจข้อมูลพืน้ ฐานของบุคลากร การจัดประชุมชีแ้ จงการดำ�เนินงานประกันคุณภาพภายใน
ก่อนการดำ�เนินงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเช่นเดียวกัน
2. ด้านการดำ�เนินการพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารจัดทำ�
แผนการปฏิบัติการประจำ�เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินการ มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารกำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินการที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง กำ�หนดระยะเวลา
ในการดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงดาว
ทองผ่อง (2545) ทีศ่ กึ ษาเรื่องสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา
ตามขัน้ ตอนในการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา 3 ด้าน ประกอบไปด้วย
1) การเตรียมการ 2) การดำ�เนินการประกันคุณภาพ 3) การรายงานคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
ไปตามสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546) ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการ
ประเมินผลการปฏิรูปที่ผ่านมาประสบผลสำ�เร็จบางเรื่องแต่เรื่องที่ต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุงและ
ต่อยอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพผูเ้ รียน ซึง่ มีผลสัมฤทธิใ์ นสาขาวิชาหลักตาํ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพครู การบริหารจัดการ แนวทางการปฏิรปู การศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) จึงมี
เป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ การดำ�เนินตามแผน คือ การทีบ่ คุ ลากรทุกคน
ในสถานศึกษาร่วมกันดำ�เนินการตามแผนที่วางไว้ เมื่อสถานศึกษาได้วางแผนปฏิบัติงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้วบุคลากรร่วมกันดำ�เนินการตามแผนทีจ่ ดั ทำ�ไว้ และในระหว่างดำ�เนินการมีการเรียน
รู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และมุ่งเน้นประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำ�คัญ สอดคล้องกับแนวทาง
ของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546) คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำ�งาน
การศึกษาสภาพและแนวทาง
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อย่างมีความสุข จัดสิง่ อำ�นวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ กำ�กับ ติดตาม ดูแล ทัง้ ระดับรายบุคคล รายกลุม่ /รายหมวด/ฝ่ายเพื่อกระตุน้ และ
ส่งเสริมให้มกี ารดำ�เนินการตามแผน ให้การนิเทศการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเด็กแต่ละกลุม่ โดยเฉพาะเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
3. ด้านการรายงานพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
และครู มีการรวบรวมผลการดำ�เนินงานและผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
ภายใน มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและผลการประเมินเกีย่ วกับการประกัน
คุณภาพภายในโดยจำ�แนกตามมาตรฐานการศึกษา ครูผู้สอนใช้ข้อมูลสารสนเทศรายงานการ
ประเมินตนเองในการกำ�หนดเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม มีการนำ�เสนอภาพ
และผลการดำ�เนินงานตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพการเรียนการสอน มีการนำ�ข้อมูล
สารสนเทศรายงานการประเมินตนเองในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
มีการจัดคุณภาพการเรียนการสอน/เป้าหมาย/มาตรการ/ยุทธศาสตร์/แผนงาน ครอบคลุมสัมพันธ์
กับแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการรายงานคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลตามมาตรฐานการศึกษา
เอกสารอ้างอิง
กรรณิการ์ เทศกาล. (2554). ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านหนองเรือ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2.
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา.
กรวัฒน์ ตันเจริญ. (2555). แนวทางการดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารการศึกษา, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ดวงดาว ทองผ่อง. (2545). สภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2556). พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้า.
สุรยิ ศักดิ์ ประทุมรัตน์. (2551). สภาพและปัญหาในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในจังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.
สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
การศึกษาสภาพและแนวทาง
การดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

A Study on the Conditions and Guidelines for Internal
Education Quality Assurance Operation in Primary School

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 11(1) ม.ค. - มิ.ย. 2559
Journal of Yala Rajabhat University 11(1) Jan - Jun 2016

197

สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. (2557). ข้อมูลสถานศึกษา ครู นักเรียน
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557. พิษณุโลก : งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน.
สำ�นักงานปฏิรูปการศึกษา. (2545). แนวทางการนำ�นโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสู่แนวปฏิบัติ.
กรุงเทพฯ : คุรุสภา.
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.). (2555). คู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554). สมุทรปราการ : ออฟเซ็ทพลัส.
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.). (2557). สรุปผลการประเมิน
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2557). กรุงเทพฯ : สำ�นักทดสอบทางการศึกษา.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2546). การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา,
กรุงเทพฯ : สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552-2559). กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.

การศึกษาสภาพและแนวทาง
การดำ�เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

A Study on the Conditions and Guidelines for Internal
Education Quality Assurance Operation in Primary School

