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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคณุภาพเปนเรื่องที่มคีวามจําเปน  และมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง  โดยจะตองเปนการศึกษาที่มีคณุภาพเพื่อทําใหศักยภาพที่มอียูในตวัคนไดรับการพัฒนา
อยางเต็มที่ทําใหเปนคนที่รูจกัคิด  วิเคราะห  รูจักแกปญหา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  รูจักเรียนรู
ดวยตนเอง  สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  มจีรยิธรรม  คุณธรรม  
รูจักพึ่งตนเอง  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต.ิ 2543 : 1) 

ทั้งนี้ผูปกครองและชุมชนตางก็ยอมรับวา  การศึกษาเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาชีวิตลูกหลานที่กําลังเติบโตเปนอยางยิ่ง  การสงลูกหลานใหเขาเรียนในโรงเรียนจึงนิยมเลือก         
โรงเรียนที่อยูในเมือง  หรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  เพราะมีความเชื่อวาโรงเรียนเหลานั้นมีความพรอม
มากกวา  มีวัสดุอุปกรณการสอนดีกวา  ครูผูสอนมีคุณภาพ  ลูกหลานจะไดรับการอบรมสั่งสอนให
เปนผูที่มีความรู  ความสามารถมากกวา  ดังนั้นเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูปกครองและชุมชน  จึง
มีความจําเปนตองพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.  2542 กําหนดใหโรงเรียนทุกแหงดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสามารถ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหแกลูกหลานของชุมชนไดอยางเทาเทียมกันและเพื่อสรางความมั่นใจ
ใหกับชุมชน  จึงมีความจําเปนตองพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  สามารถประกัน
คุณภาพการศึกษาใหแกลูกหลานของชุมชนไดอยางเทาเทียมกัน  และการที่จะประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับลูกหลานของชุมชนไดนั้น  โรงเรียนตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
กอน   ซ่ึง การพัฒนาโรงเรียนใหมีความพรอมถึงเกณฑมาตรฐานไดนั้น    โรงเรียนจะตองไดรับ
ความรวมมือ  รวมใจทุกฝาย  โดยเฉพาะชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูจะตองใหความตระหนักและให
ความสําคัญกับการพัฒนาโรงเรียนใหมาก  เพื่อใหโรงเรียนมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน  
ใหกับลูกหลานไดบรรลุตามที่หลักสูตรกําหนดและมีคุณภาพ 
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จากความจําเปนที่จะตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยนั้น  จึงจะตองเริ่มจากโรงเรียน
ทุกแหงที่จะตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง  โดยในการพัฒนาคุณภาพของ  โรงเรียนนั้น
จะตองมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยูในกระบวนการบริหาร  และการจัดการเรียนการ
สอนตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดเวลา  อันจะเปนการ
สรางความมั่นใจวา  โรงเรียนจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน   เพื่อใหเด็กไทยเปน
คนดี  มีความสามารถ  และมีความสุข จะไดชวยกันสรางสรรคใหมีสันติ   ส่ิงแวดลอมยั่งยืน 
เศรษฐกิจ    มั่นคงสามารถรวมมือและแขงขันกับประเทศอื่นๆ  ไดอยางมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกตอไป 

การประกันคณุภาพภายในจงึเปนงานสําคัญของโรงเรียน  โดยโรงเรียนเพื่อผูเรียน  และ
สังคมโดยรวม  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   จึงกาํหนดใหโรงเรียนทุกแหง
ตองดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคณุภาพภายใน  ไวในหมวด 6  มาตรา 48  ความวาใหหนวยงาน
ตนสังกัดและสถานศึกษาจดัใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการ
ประกันคณุภาพภายใน        เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานทีเ่กีย่วของ และ
เปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับ              
การประกันคณุภาพภายนอก  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต.ิ 2542 : 25) 

สาระบัญญัติดังกลาว  เปนสิง่ที่สถานศึกษาทุกแหงจะตองนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ  
เจตนารมณในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซ่ึงจะเปนการสรางความมั่นใจใหกับพอแมและ
ประชาชนทั้งหลายวา  ลูกหลานของพวกเขาจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

จากการสํารวจความพรอมของสถานศึกษาในชวงปลายป 2541  ของโครงการวิจยัเพื่อ
พัฒนาระบบการประเมินผลภายในสถานศกึษา  ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดรับ
ความรวมมือจาก  รศ.ดร.สุวมิล  วองวาณิช  และคณะ  (อางถึงในสมชาย  ใจเทีย่ง.  2545:37)  
ปรากฏวา  จากสถานศึกษา 65 แหง  มีสถานศึกษามากกวาครึ่งหนึ่งมิไดมีการประเมนิผลภายใน  
และไมไดใชการประเมินผลภายในใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพให
เปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา  สําหรบัสถานศึกษาที่ทําการประเมินผลภายในนั้น  
สวนใหญประเมินผลตามมาตรฐานดานปจจัยมากกวามาตรฐานดานกระบวนการและดานผูเรียน  
ดานบุคลากร  ครู  อาจารย  มากกวารอยละ 95  ยินดแีละเต็มใจที่จะเรียนรูและดําเนินการในเรื่องนี้  
แตผลการวิจยัก็พบวามีครูประมาณรอยละ 31 ที่รูสึกกังวลในการทํางานนี้  ในดานความรูและทกัษะ
ในการประเมนิ    มีเพียงรอยละ  53    ที่เคยผานการฝกอบรมดานการประเมิน  รอยละ 21  คิดวา
สามารถทําการประเมินผลภายในไดรอยละ 11  คิดวามีความรูเร่ืองการวิเคราะหขอมูลและรอยละ32  
สามารถใชคอมพิวเตอรได 
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จากขอมูลดังกลาว  แสดงวาสถานศึกษายังมีความตองการไดรับการพัฒนาความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในยังมีปญหาตางๆ อยู  ยังมีความไมพรอมในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน      ผูวิจัยเปนบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
กรุงเทพมหานครมีความสนใจที่จะศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานครวาแนวทางการดําเนินการดังกลาวประสบกับปญหาและอุปสรรคใดบาง    
เพื่อเปนขอมูลแกสถานศึกษาไดพัฒนาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดไดใชในการวางแผนสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีคุณภาพไดมาตรฐานใกลเคียงกัน   และสามารถ
สนองนโยบายการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
   1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนนิงานประกันคณุภาพการศกึษาภายในของสถาน 
ศึกษาขั้นพืน้ฐานในสังกดักรงุเทพมหานคร  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน จําแนกตามความคิดเหน็
ของผูบริหารสถานศึกษาที่มวีุฒิการศึกษาและประสบการณที่ตางกัน 
   1.2.4  เพื่อเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสงักัดกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  จําแนกตามความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาที่มีวฒุิการศึกษาและประสบการณทีต่างกัน 

1.2.5  เพื่อเสนอแนวทางการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1  ไดขอสนเทศเกีย่วกับแนวทางการดาํเนินงานเพื่อการพัฒนาปรบัปรุงการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใหมีประสิทธิภาพ 

1.3.2  ไดขอสนเทศสําหรับกรุงเทพมหานคร  เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียน                  
ประถมศึกษาในสังกัด  ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาแนวทางการดําเนินงานและปญหา 
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  
และนําเสนอแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เหมาะสม   

1.4.2  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
1)  ประชากรในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ศกึษาจากผูบริหารโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545  จํานวน 431 คน 
2)  กลุมตัวอยาง     กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหาร    

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดักรุงเทพมหานคร  ที่ปฏิบัติงานปการศึกษา 2545  จํานวน  205  คน  
ตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ  เครซี่  และมอรแกน  (Krejcie and Morgan.  1970 : 102) 
ไดมา โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น  (Stratified Random Sampling) 

1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา  ไดแก 
    1)  ตัวแปรตน  ไดแก 

(1)  ขนาดของโรงเรียน    แบงเปน 3 ขนาดโรงเรียนตามเกณฑของสํานัก 
การศึกษากรุงเทพมหานคร  คือ 

ก. ขนาดเล็ก     (มีนักเรียนไมเกิน 400 คน) 
ข. ขนาดกลาง  (มีนักเรียนไมเกิน 401-800 คน) 
ค. ขนาดใหญ  (มีนักเรียนตั้งแต 801 คน  ขึ้นไป) 
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(2)  วุฒิการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  แบงเปน 2 กลุม  คือ 
ก. กลุมวุฒกิารศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  และปริญญาตรี 
ข. กลุมวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

(3)  ประสบการณการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน  แบงเปน  2  กลุมคือ 
ก. กลุมผูมีประสบการณการบริหารไมเกิน 10 ป 
ข. กลุมผูมีประสบการณการบริหารมากกวา 10 ป 

2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  สภาพการดาํเนนิงานและปญหาการดําเนินงานประกัน      
คุณภาพภายในโรงเรียน  ตามระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน                  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษา 8 ขั้นตอน  (กรมวิชาการ.  2544 : 4)  คือ   

(1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
(3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(5) การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา 
(6) การประเมินคณุภาพการศึกษา 
(7) การรายงานคณุภาพการศึกษาประจําป 
(8) การผดุงระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
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1.5  กรอบแนวคิดการวิจยั 
ตัวแปรตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิการวจิยั  
 
 

 

ขนาดของโรงเรียน 
 -  ขนาดเล็ก 
 -  ขนาดกลาง 
 -  ขนาดใหญ 

วุฒิการศึกษา 
 -  ต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี 
 -  สูงกวาปริญญาตรี 

ประสบการณบริหาร 
 -  ไมเกนิ  10  ป 
 -  มากกวา  10  ป 

สภาพการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปญหาการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

แนวทางการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

7 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 

 
1.6.1  ผูบริหารสถานศึกษาที่บริหารสถานศึกษาขนาดตางกัน  มีการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในมีความแตกตางกนั 
1.6.2  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาที่มีวุฒกิารศึกษาตางกนั  มีการดําเนินงาน

ประกันคณุภาพการศึกษาภายในมีความแตกตางกัน   
1.6.3  ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการบริหารตางกัน  มีการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในมีความแตกตางกนั 
1.6.4  ผูบริหารสถานศึกษาที่บริหารสถานศึกษาขนาดตางกัน  มีปญหาการดําเนินงาน

ประกันคณุภาพการศึกษาภายในมีความแตกตางกัน 
1.6.5  ความคิดเหน็ของผูบริหารสถานศึกษาที่มวีุฒิการศึกษาตางกัน  มีปญหาการ

ดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายในมีความแตกตางกัน 
1.6.6  ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการบริหารตางกัน  มีปญหาการดําเนินงาน

ประกันคณุภาพการศึกษาภายในมีความแตกตางกัน 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.7.1  การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การบริหารจัดการและดาํเนินกจิกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษา   เพื่อพัฒนาคณุภาพของผูเรียนอยางตอเนือ่ง  ( สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ.  2542 : 7 ) 

1.7.2  การประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  การประกันคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษา  
มีการประเมินผล  การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ  และมาตรฐานโดยสถานศึกษาเองและตนสังกดัที่มี
หนาที่กํากับดแูลสถานศึกษานั้น  ( สมคิด  พรมจุย   และ สุพักตร  พบิลูย.  2544 : 5 ) 

1.7.3  สภาพการดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง  วิธีปฏิบัติงาน  
หรือการจัดการกระทําใดๆ  ตามระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษาธิการ  ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง         
(สมชาย   ใจเที่ยง.   2545 : 5 )  ประกอบดวย 
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1)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  หมายถึง  การจดัโครงสรางการบริหาร      
จัดการใหเอื้อตอการดําเนินงาน  และจดัใหมีขอมูลที่เพียงพอในการจดัการดําเนนิงานพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาเพื่อนํามากําหนดวสัิยทัศน  พันธกิจ  และแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  การดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อกําหนด
เกี่ยวกับคณุลักษณะ  และ / หรือ  คุณภาพทีพ่ึงประสงคที่สถานศึกษาตองการใหเกิดขึ้น  โดยมุงเนน
มาตรฐานดานผลการเรียนรูของผูเรียนที่สอดคลองกับจดุประสงคที่หลักสูตรกําหนด  ตลอดจนความ
ตองการของตนสังกัด  และชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู 

3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา  หมายถึง  การดําเนินการจดัทําแผนอยาง
เปนระบบบนพื้นฐานขอมูลของสถานศึกษา  ประกอบดวย  เปาหมาย  ยุทธศาสตร  และแนวปฏบิัติที่
ชัดเจน  สมบูรณ  ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของการจดัการศึกษาและ
เปนที่ยอมรับวารวมกนัจากทกุฝายที่เกีย่วของนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของแตละ   
กิจกรรมที่กําหนดอยางสอดรับกับวิสัยทศันและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

4)  การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การปฏิบัติเพื่อให
เปนไปตามแผนที่กําหนด  ตลอดจนการกํากับ  ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทีก่ําหนดไว  โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปทีชั่ดเจน        
ครอบคลุมงาน / โครงการของสถานศึกษา 

5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การตรวจสอบและ      
ทบทวนภายใน  โดยบุคลากรในสถานศึกษา  ดําเนนิการและตรวจสอบและทบทวนจากหนวยงาน  
ตนสังกัด 

6)  การประเมนิคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน    ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  และ  ปที่ 6 

7)  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  หมายถึง  การนําขอมูลผลการ ประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการตรวจสอบและทบทวนภายใน  และภายนอกมาประมวลรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพประจาํปการศึกษา  ซ่ึงจะนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพฒันาคุณภาพตอไป 

8)  การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การดําเนินการตามระบบ
ประกันคณุภาพภายใน  เพื่อใหขอมูลยอนกลับเพื่อการสงเสริมพัฒนา  และประเมนิประสิทธิภาพ         
การดําเนินงานของระบบประกันคณุภาพอยางตอเนื่อง 

1.7.4  ปญหาการดําเนินงาน  หมายถึง  การจัดการ  หรือการกระทําใดๆ ที่ไมเปนไปตาม
นโยบาย  เปาหมาย  หรือหลักเกณฑ  ตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ( สมชาย  ใจเทีย่ง.  2545 : 6 ) 
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1.7.5  ผูบริหาร  หมายถึง  ผูไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่ผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไดแก   ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน   อาจารยใหญ   หรือครูใหญและ
รวมถึงผูรักษาการในตําแหนงตางๆ ในกรณีที่ตําแหนงผูบริหารวาง 

1.7.6  ขนาดโรงเรียน  หมายถึง  ขนาดของโรงเรียนประถมศึกษา  แบงตามจํานวน           
นักเรียน  โดยยึดตามเกณฑของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ในที่นี้แบงเปน 3 ขนาด  ดังนี ้

1) ขนาดเล็ก    คอื  โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 400 คน  ลงมา 
2) ขนาดกลาง  คอื  โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนระหวาง 401-800 คน 
3) ขนาดใหญ   คือ  โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 801 คน  ขึ้นไป 

1.7.7  วุฒิการศึกษา  หมายถึง  วุฒิการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  แบงเปน 2 กลุม  คือ 
1) กลุมผูมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  และปริญญาตรี 
2) กลุมผูมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

1.7.8  ประสบการณการบรหิาร  หมายถึง  ระยะเวลาที่ดาํรงตําแหนงผูบริหาร  หรือ            
ตั้งแตไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน  คือ  ตําแหนงครูใหญ  อาจารยใหญ               
ผูอํานวยการโรงเรียน  แบงเปน 2 กลุม  คือ 

1) กลุมผูมีประสบการณการบรหิารไมเกนิ 10 ป 
2) กลุมผูมีประสบการณการบรหิารมากกวา 10 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


