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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

โลกยุคโลกาภิวัตนมีความเจริญกาวหนาด านเทคโนโลยีสารสนเทศ   และ                 

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  สงผลตอการดํารงชีวิตของบุคคลในสังคมที่ตองรู เทาทัน             

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  การพัฒนาคนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญใหรูเทาทันและอยูในสังคมได

อยางเปนสุขดวยการจัดบริการทางการศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่ ง   รัฐธรรมนูญ                

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ไดใหความสําคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาคนโดยระบุ

ไวในมาตรา  43  วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสอง

ป  ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”  และมาตรา  81  ระบุไววา       

“รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน ใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม”  

และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  

มาตรา  6  กลาวถึงเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ       

ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  

สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข  ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะดังกลาว          

เปนภารกิจของสถานศึกษาที่ตองจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของบุคคลและสังคม  

สถานศึกษาตองสรางความเชื่อมั่นใหแกผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาไดวา  ผูเรียนทุกคนจะไดรับ

การศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษากําหนดขึ้นในมาตรา 47  

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  

กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     

ทุกระดับ  ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  

การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรา  48  

ระบุวา  การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ซึ่งในมาตรา  49  กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหง   
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ตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป  นับต้ังแตการประเมิน           

คร้ังสุดทายและตองเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชนดวย  การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตองยึดหลักการมีสวนรวม

ของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยการสนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด     

ซึ่งสถานศึกษาตองดําเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน  8  องคประกอบ

ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (2546 : 8-14) คือ  1)  การจัดระบบ

บริหารและสารสนเทศ  2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา  7) การรายงานคุณภาพการศึกษา            

8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาดวยกระบวนการบริหารตามวงจร  เดมมิง  PDCA  คือ  Plan  การวางแผน            

Do  การปฏิบัติตามแผน  Check  การติดตามตรวจสอบประเมิน  และ  Action  การปรับปรุง

พัฒนา  โดยในระยะ  5  ปแรกคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหสถานศึกษารองรับการประเมินภายนอก         

ในมาตรฐานดานผูเรียน  7 มาตรฐาน  ดานกระบวนการ 3  มาตรฐาน  และดานปจจัย                 

4  มาตรฐาน  รวมเปน  14  มาตรฐาน  53  ตัวบงชี้  จากจํานวนทั้งสิ้น  27  มาตรฐาน  91 ตัวบงชี้  

ซึ่งในระดับสถานศึกษา  14  มาตรฐาน   53  ตัวบงชี้  เปนมาตรฐานขั้นต่ําที่สถานศึกษา            

ตองดําเนินงานใหมีคุณภาพและที่สําคัญที่สุด  คือ  มาตรฐานดานผลผลิต  หรือมาตรฐาน       

ดานผูเรียนไดรับการพัฒนาใหดีข้ึน  เกงขึ้น  สวนดานกระบวนการ  และดานปจจัยนั้นสามารถจัด

ใหมีหลากหลายไดโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งขณะนี้มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้      

เพื่อการประเมินภายนอก : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2547  ซึ่งสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (2547 : 1)  ไดมีการปรับปรุงตัวบงชี้ที่ใชใน              

การประเมินมาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน  เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลการประเมินชวยใหผูประเมิน

สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว  และชวยใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานไดชัดเจนขึ้น  

ในรอบแรกยังคงประเมิน  14  มาตรฐานเดิมใน  3  มิติ  คือ  ความตระหนัก  (Awareness)      

การปฏิบัติ  (Attempt)  และผลสําเร็จ  (Achievement)  โดยมาตรฐานดานผูเรียนจะประเมิน   

ความตระหนัก  และ การปฏิบัติในระดับมาตรฐาน  สวนมาตรฐานดานผูบริหารและครูจะประเมิน

เฉพาะผลสําเร็จทั้งในระดับตัวบงชี้และระดับมาตรฐาน 

ในปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงไดดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                        

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และ
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แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามประกาศกฎกระทรวงกําหนดระบบ

หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. 2542  ตามระบบประกันคุณภาพทั้ง  8  องคประกอบนี้แลว  สถานศึกษาสวนใหญจึงไดรับ  

การประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา              

(องคการมหาชน)  ซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไข

เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาแลว  นับวาเปนขอมูล  

สวนหนึ่งที่สถานศึกษาจะไดนําไปใชประกอบกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาใช                

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  แสดงใหเห็นไดวา  การประกันคุณภาพการศึกษามิได

สิ้นสุดที่การไดรับการประเมินจากองคกรภายนอก  สิ่งที่เปนหัวใจสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษานาจะเปนการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ขณะนี้การประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการมาระยะหนึ่งแลว  แตยังคงมีปญหา  

และอุปสรรคในการดําเนินการซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(2546 : 24)  กลาววา  การใหความรวมมือและการใหความสําคัญของบุคลากรในหนวยงาน      

ยังมีนอย  ขาดการประเมินภาพรวมและประสิทธิภาพในการแกปญหา  และที่สําคัญอีกประการ

หนึ่ง  คือ  การนําผลการประกันคุณภาพไปใชทั้งระดับสถาบันและหนวยงานตนสังกัดยังจํากัด   

ซึ่งถาเปนเชนนี้จะเกิดความสูญเปลาไมเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ในการประกันคุณภาพการศึกษา         

อันเนื่องจากการใชผลของการประเมินไมคุมคา  โดยเฉพาะผลการประเมินภายนอกซึ่งจะสะทอน

ใหเห็นสภาพของสถานศึกษาไดอยางแทจริง  หรือสถานศึกษาดําเนินการเพียงเพื่อรับการประเมิน

ภายนอกก็จะไมเกิดผลที่สืบเนื่องและคงทนในการพัฒนา  ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน            

ทําใหผูวิจัย  สนใจศึกษาสภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ตามกระบวนการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน  8  องคประกอบ  หรือ  8  ดาน  คือ  1)  การจัดระบบ

บริหารและสารสนเทศ  2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5)  การตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการศึกษา  6) การประเมินคุณภาพการศึกษา  7) การรายงานคุณภาพการศึกษา              

8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และหลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  3  ขั้นตอน  คือ  การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมิน
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คุณภาพ  กลาวคือ  สถานศึกษารวมกันวางแผนและดําเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

ใหมีคุณภาพตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา  มีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผล

การศึกษา  โดยสถานศึกษารวมกันตรวจสอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมาย

และมาตรฐานการศึกษา  ประกอบดวย  กระบวนการบริหารตามวงจรเดมมิง  PDCA  คือ  Plan  

การวางแผน  Do  การปฏิบัติตามแผน  Check  การติดตามตรวจสอบประเมิน  และ  Action       

การปรับปรุงพัฒนา  ซึ่งการศึกษานี้จะสะทอนภาพรวมของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  และความแตกตางในการดําเนินงานของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  ใน  8  องคประกอบของสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน  อันจะเปนขอมูล         

ที่สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดจะนําไปใชในการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่ตอเนื่องเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตามเจตนารมณ  

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  

ตอไป   

 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนนิงานเพือ่รองรับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาชลบุรี  เขต  3 

 1.2.2  เพื่อเปรียบเทยีบสภาพการดําเนนิงานเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ                   

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาชลบุรี  เขต  3  จาํแนกตามขนาด                

ของสถานศึกษา 

1.2.3  เพื่อเสนอแนวทางการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาชลบุรี  เขต  3 

 
1.3 ความสําคัญของการวิจัย 
 

ผลการวิจยันี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานและบุคคลทีเ่กี่ยวของ  ดงันี ้

1.3.1  บุคลากรและผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาไดตระหนักถงึสภาพการดําเนนิงานและ

ใชเปนเครื่องมอืศึกษาแนวทางการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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1.3.2  สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพฒันาการดําเนนิงานเพื่อรองรับการประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศกึษา                               

1.3.3  เขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุง

พัฒนา  และสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดตรง   

ตามสภาพ  และความตองการของสถานศึกษาใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพตอไป 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1)  ประชากร  คือ  ผูบริหารสถานศกึษา  ครูวิชาการ  ครูผูสอนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  ปการศึกษา 2547  จาํนวน  97  แหง   

2)  กลุมตัวอยาง  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูวชิาการ  ครูผูสอนในสถานศกึษา  

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ปการศกึษา 2547  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง    

และขนาดใหญ  จํานวน  80  แหง  ไดมาจากวธิีการสุมจากประชากรแบบหลายขัน้ตอน         

((Multi – Stage  Sampling  Random)  จาํแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  80  คน        

ครูวิชาการ  จาํนวน  80  คน  และครูผูสอน  จํานวน  80  คน  รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งสิน้         

240  คน 

 1.4.2  ตัวแปรที่เกี่ยวของ 

           1)  ตัวแปรตน  คือ  ขนาดของสถานศึกษา  แบงเปน  3  ขนาด  คือขนาดเล็ก  

ขนาดกลาง  และขนาดใหญ 

           2)  ตัวแปรตาม  คือ  สภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ใน 8  องคประกอบ  

หรือ  8  ดาน  คือ  (1)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  (2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

(3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  (5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  (6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา  

(7)  การรายงานคุณภาพการศึกษา  (8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

    กรอบแนวคิดในการวิจัย  ใชหลักเกณฑและแนวคิดการดําเนินงานพัฒนาระบบ       

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน  8  องคประกอบ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ก : 50-

55)  ไดมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่อง  ระบบ  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  คือ 1) การจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศ  2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษา  6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา  7)  การรายงานคุณภาพการศึกษา  8)  การผดุง

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบกับแนวคิดและหลักการในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543 ข : 7-11)    

เสนอแนวคิดไวสรุปไดวา  เปนกระบวนการในการบริหารและหลักการประกันคุณภาพการศึกษา   

มี  3  ข้ันตอน  คือ  1)  การควบคุมคุณภาพ  2)  การตรวจสอบคุณภาพ  3)  การประเมินคุณภาพ

และดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดวยกระบวนการบริหารตามวงจร

เดมมิง  PDCA  คือ  Plan  การวางแผน  Do  การปฏิบัติตามแผน  Check  การติดตามตรวจสอบ

ประเมิน  และ  Action การปรับปรุง  ในลักษณะของการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย         

โดยเปรียบเทียบการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา     

ครูวิชาการ   และครู ผูสอน   จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาซึ่ งนิกัญชลา   ลนเหลือ             

(2544 : 84-92)  พบวา  โรงเรียนขนาดตางกันมีปญหาในการปฏิบัติตามกระบวนการประกัน

คุณภาพตางกัน  คือ  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  มีปญหาแตกตางจากโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดกลาง  และโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  มีปญหาแตกตางจากโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  

และโรงเรียนมัธยมขนาดใหญพิเศษ  มีปญหาแตกตางจากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ผูวิจัย

นํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังภาพ  1 
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   ตัวแปรตน    ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1.6 สมมุติฐานในการวิจัย 

 

สถานศกึษาขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  มีสภาพการดําเนนิงานเพื่อรองรับ 

การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาแตกตางกนั 

 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.7.1  การประกันคุณภาพของสถานศึกษา  หมายถึง  การดําเนนิงานใดๆของ

สถานศกึษา  เพื่อสรางความมั่นใจตอผูปกครอง  ชุมชน  สังคม  ในผลผลิตที่มีคุณภาพ              

อันพงึประสงคตามความคาดหวงัของผูปกครอง  ชมุชน  สังคม 

1.7.2  สภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศกึษาตามระบบประกัน
คุณภาพ  8  องคประกอบ 

1.  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

2.  การพฒันามาตรฐานการศึกษา       

3.  การจัดทาํแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา   

4.  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  

การศึกษา   

5.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา    

6.  การประเมนิคุณภาพการศึกษา  

7.  การรายงานคุณภาพการศึกษา 

8.  การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา   

 

ขนาดของสถานศกึษา 
1.  ขนาดเล็ก    

2.  ขนาดกลาง 

3.  ขนาดใหญ  
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ขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  ระดับคุณภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการและครูผูสอนจากการตอบแบบสอบถาม

การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ  8  องคประกอบ  รวมทั้งการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่เปนขอคนพบในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม    

1)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  หมายถึง  การดําเนินงานการบริหาร

เกี่ยวกับโครงสรางการบริหาร  การแตงตั้งคณะกรรมการ  การมีสวนรวม  การประสานสัมพันธ              

การจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอ  การกําหนดแนวทาง  วิธีดําเนินงาน  การกํากับ  ติดตาม  

รายงานผลใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา    

2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  การกําหนดมาตรฐานการศึกษา

ระดับสถานศึกษา  ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  และผลการเรียนรู              

ใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถิ่น  และสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  แผนที่จัดทําขึ้นอยางเปน

ระบบจากขอมูลของสถานศึกษา  ประกอบดวย  เปาหมาย  และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ  

ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของการจัดการศึกษา  และเปนที่ยอมรับ

รวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ  นําไปปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมายของแตละกิจกรรมที่กําหนด        

อยางสอดรับกับวิสัยทัศน  และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การกํากับ

ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา        

ที่กําหนดไว  โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา 

5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การดําเนินงาน

ตรวจสอบทบทวนและรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยวิธีการ                       

ที่หลากหลาย  โดยบุคลากรภายในสถานศึกษา 

6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับ      

ชวงชั้น  คือ  ป.3  ป.6  ม.3  และ  ม.6  ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติในกลุมสาระ   

การเรียนรูที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  และคุณลักษณะที่สําคัญ  โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 

7)  การรายงานคุณภาพการศึกษารายป  หมายถึง  การนําขอมูลผลการประเมิน

มาตรฐานคุณภาพ  การตรวจสอบและทบทวนภายใน  และภายนอกมาประมวลรายงานผล     
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การพัฒนาคุณภาพประจําปการศึกษา  ซึ่งจะนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนา

คุณภาพตอไป 

8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  หนวยงานตนสังกัด 

ทําการสงเสริม สนับสนุน และรวมดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ศึกษาวิเคราะห  วิจัย  และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบ  และเทคนิควิธีการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  นอกจากนี้ใหหนวยงานตนสังกัดระดับจังหวัด  หรือเขตพื้นที่การศึกษา                   

ทําการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป 

1.7.3  ขนาดสถานศึกษา  หมายถึง  การจัดแบงสถานศึกษาตามจํานวนนักเรียน            

ตามเกณฑของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จาก  7  ขนาด  คือ  1)  จํานวน

นักเรียน  1-120  คน  2)  จํานวนนักเรียน  121-300  คน  3)  จํานวนนักเรียน  300-600  คน       

4)  จํานวนนักเรียน  601-900   คน    5)  จํานวนนักเรียน  901-1200  คน  6)  จํานวนนักเรียน  

1201-1500  คน  7)  จํานวนนักเรียนมากกวา  1500  คน  ผูวิจัยไดจัดสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ที่มีจํานวนนักเรียนใกลเคียงกันไว  3  ขนาด  โดยจัดกลุมสถานศึกษา

ขนาด  1  กับ  2  เปนสถานศึกษาขนาดเล็ก   สถานศึกษาขนาด  3  กับ  4  เปนสถานศึกษาขนาด

กลาง  และสถานศึกษาขนาด  5,6  และ  7  เปนสถานศึกษาขนาดใหญ  ดังนี้ 

1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียน  1-300  คน 

2)  สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียน  301-900  คน 

3)  สถานศึกษาขนาดใหญ มนีักเรียน  901  คน  ขึ้นไป 

1.7.4  ระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  หมายถึง   

ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา   ครูวิชาการ   และครูผูสอนที่ตอบแบบสอบถาม                  

ที่มีตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานใน  8  องคประกอบ        

ของระบบการประกันคุณภาพในสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา  5  ระดับ  คือ  ระดับ               

การดําเนินงานมากที่สุด  ระดับการดําเนินงานมาก  ระดับการดําเนินงานปานกลาง  ระดับ       

การดําเนินงานนอย  และระดับการดําเนินงานนอยที่สุด 

 1.7.5  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  หมายถึง  หนวยงานที่อยูภายใต        

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่สนับสนุน  การจัด  

การศึกษาของสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ  4  อําเภอ  คือ  อําเภอศรีราชา  อําเภอเกาะสีชัง  

อําเภอบางละมุง  และอําเภอสัตหีบ 
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 1.7.6  แนวทางการดําเนนิงานเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา       

ขั้นพืน้ฐาน  สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต  3  หมายถงึ  แนวทางดาํเนินงาน     

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึง่ไดมาจากการวเิคราะหความคิดเห็น  

ขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการ  ครูผูสอน  จากแบบสอบถามปลายเปด       

 1.7.7  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการสถานศึกษา  

หรือผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3 

 1.7.8  ครูวิชาการ  หมายถึง  ครูทีท่ําหนาที่หวัหนางานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ซึง่มีสถานศึกษาละ  1  คน 

 1.7.9  ครูผูสอน  หมายถึง  ครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สงักัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


