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บทที่  1   
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

        การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ  ไมวาจะเปนการพัฒนาประเทศ
ในดานเศรษฐกิจ  ในดานการเมือง  หรือในดานสังคมและวัฒนธรรม  และการพัฒนาในดานตางๆ
ดังกลาวตองอาศัยคนเปนปจจัยที่สําคัญ  (จิตรกร  ตั้งเกษมสุข,  2525,  หนา  201) 
        การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคุณภาพมนุษย และมนุษยเปนรากฐานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นการศึกษาจึงเปนรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง  และผลของ
การพัฒนาจะสะทอนกลับไปพัฒนาการศึกษาใหกาวหนาและพัฒนามากยิ่งขึ้น  สังคมไทยในยุค
โลกาภิวัตน  จึงควรมีพลเมืองที่เปนคนเกง และเปนคนดี  มีความพอดีในเรื่องของเศรษฐกิจ  มีความ
มั่นคงในเรื่องของเอกราชและวัฒนธรรมของชาติ มีความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสามารถอยูรวมกับชาวตางชาติ ตางภาษา หรือตางวัฒนธรรมได  นั่นคือการศึกษาจะเอื้อตอสภาพ
สังคม  โดยการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน  จะตองกลายเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตรูหลักการ
อยูรวมกัน  รูเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง  รูการกินการอยู  เรียนรูความรูรอบโลก  และเรียนรูจากสังคม
ขาวสารที่ทันสมัย  สังคมในปจจุบัน  จึงเปนสังคมที่ตองใชความรูเปนหลักในการสรางความเจริญ
ของประเทศชาติ  (ศิริรัตน  แอดสกุล,  2541,  หนา 28; อางถึงใน กาญจนา  ศรีทอง,  2547,  หนา 1) 

   คุณภาพการศึกษา เปนคําที่ทุกฝายในสังคมไดเรียกรองใหภาคการศึกษาของรัฐ ไดดําเนินการ
พิจารณาทบทวนเปนลําดับแรกของการดําเนินงานตามภารกิจที่รัฐบาลหรือสังคมไทยมอบหมาย 
เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา  
 1.  สังคมเห็นวาผลการดําเนินงานของภาคการศึกษาของรัฐที่ไดดําเนินการมานั้นไมเปน
ที่นาพึงพอใจ  เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของเยาวชนที่สําเร็จการศึกษาหรือผานกระบวนการผลติ
จากหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบ  

 2.  ผลการพัฒนาที่มุงเนนการพัฒนาวัตถุมากกวาการพัฒนาคน  จนกอใหเกิดสิ่งที่เปนปฏิกูล
ตอสังคมชนิดและประเภทตางๆ อยางมากมาย  
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 3.  กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการบริหารการศึกษา  และกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรไมสามารถที่จะดําเนินการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังกลาวได  (ภานุวัฒน 
ภักดีวงศ,  2542,  หนา 34-41)  ซ่ึงสอดคลองกับประมวลผลการตรวจมาตรฐานสถาบันของสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ของสํานักผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการที่  3  ซ่ึงไดออกตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนและพบวา
หนึ่งในสามของสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรามีคุณภาพในระดับปานกลางและระดับที่ควรปรับปรุง  
(สุทธิ  ผลสวัสดิ์, 2546,  หนา 10)  
 สถานศึกษามคีุณภาพมาตรฐาน   ระดับดหีรือ ดมีาก           จํานวน  198 แหง 
 ระดับปานกลางหรือพอใช     จํานวน    72 แหง 

 ระดับควรปรบัปรุง      จํานวน    30 แหง 
  ในอดีตที่ผานมามักจะใหหนวยงานประเมินภายในอยางเดียวซ่ึงผลที่ออกมาเชื่อถือไมคอยได 
ประเมินทุกเรื่องออกมาดีทั้งหมด หรือแมแตการใหศึกษานิเทศกเปนผูประเมิน ก็ปรากฏวาไมได
มีการนําผลการนิเทศไปปรับปรุงการจัดการศึกษาเทาที่ควร  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543, หนา  
50-51) 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 81 ไดกําหนดใหรัฐตองจัด
การศึกษาอบรมและสนับสนนุใหเอกชนจดัการศึกษาอบรมใหเกิด  “ความรูคูคุณธรรม”  และจัดให
มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงนําไปสูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  กอใหเกิด
การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญที่มุงเนนคณุภาพการศกึษา คอื ไดกําหนดใหมีระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543, หนา  
50-51) 
  การประกันคณุภาพการศกึษา หมายถึง การดาํเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ  หรือ  การประเมนิวาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มากนอยเพียงไร (Murgatroyd,  Stephen & Morgan,  Colin,  1994,  p. 45) 
 การประกันคณุภาพการศึกษาเกีย่วของกบัการดําเนนิการที่สําคัญ  2  เร่ืองดังนี ้

 1.  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาซึ่งหลักปฏิบัติทั่วไปจะกําหนดโดยองคคณะบุคคล 
ผูเช่ียวชาญ  หรือ  ผูมีประสบการณ  ในระบบการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  กําหนดใหกระทรวงการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนผูกําหนดมาตรฐานการศึกษา   
โดยมีสภาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติ  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูพิจารณาเสนอตามลําดับสายงาน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 : มาตรา 34 
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 2.  กระบวนการตรวจสอบและประเมินการดําเนินการจัดการศึกษาวาเปนไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษามากนอยเพียงไร พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหหนวยงาน
ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกนั
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 48)  และใหมีการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก  5  ป  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาเปนผูดําเนินการ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 49 (พฤทธิ์ 
ศิริบรรณพิทักษ  และสุชาติ  กิจพิทักษ,  อินเทอรเน็ต, 2546)   
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  ไดจัดโครงการการประเมินคุณภาพภายใน
เขตพื้นที่ขึ้นโดยยึดมาตรฐานและตัวบงชี้ตามมาตรฐานการประเมินภายนอกของ สมศ.  และสรุป
เปนจุดพัฒนาในดานผูบริหาร จํานวน  4  ดาน  คือ 

1.  พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 
2.  การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

 3.  การสรางความรู ความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการรวมมือพัฒนาการจดัการศกึษา 
 4.  การพัฒนาหองสมุดและแหลงการเรียนรู 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1,  2548,  หนา 94)        
          จากที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา  ความสัมพันธระหวางบทบาทผูบริหาร
สถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 1 และคาดวาผลการวิจัยนี้  จะเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  ใน
การพัฒนาการประกันคุณภาพที่ยั่งยืนกับผูเรียนและชุมชนตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
            1.2.1  เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
             1.2.2  เพื่อศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
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1.3  สมมุติฐานของการวิจัย 
 
        ความสัมพันธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษาดานการสงเสริม  การอํานวยความสะดวก  
การกํากับดูแล  การใหคําปรึกษา  ดานภาวะผูนําในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมีความสมัพนัธ
กันในทางบวก 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 

 การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจยัไวดังนี้  
                 ขอบเขตของเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทผูบริหาร
สถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ในดานประสิทธิภาพของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กระบวนการปฏิบัติงานทั้ง  8  ขั้นตอน  ดังนี้ 

1)  การจัดระบบการบริหารสารสนเทศ 
 2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 3)  การทําแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 4)  การดําเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 6)  การประเมนิคุณภาพการศึกษา 
 7)  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
 8)  การผดุงระบบประกันคณุภาพการศกึษา 
 

1.5  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
        1.5.1  ประชากร  ประชากรที่ใชในการวจิัยครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศกึษา  สังกดัสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  170  คน  
ปการศึกษา  2548 
 1.5.2  กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ สุมแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive 
Sampling Random) ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
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เขต 1 ปการศึกษา  2548  จํานวน  118  คน  ซ่ึงไดจากการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของ
เครจซี่กับมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) 
 1.5.3  ตัวแปรที่ศึกษา 

1)  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  5  ดาน  ประกอบดวย 
   (1)  บทบาทดานการสงเสริมการดําเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

   (2)  บทบาทดานการอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 
   (3)  บทบาทดานการใหคําปรกึษาในการดําเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

   (4)  บทบาทดานการกํากับ ดแูล การดําเนนิการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
   (5)  บทบาทดานภาวะผูนําในการดําเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

 2)  กระบวนการดําเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  8  ประการคือ 
   (1)  การจดัระบบการบริหารสารสนเทศ 
   (2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   (3)  การทําแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   (4)  การดําเนนิการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   (5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
   (6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
   (7)  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
   (8)  การผดุงระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           
  การวิจัยในครั้งนี้ใชกรอบแนวความคิดตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เร่ืองบทบาทของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของใน
ระดับสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
        จากแนวคิดดังกลาวจึงนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย  ความสัมพันธระหวางบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  ดังภาพ 1 
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บทบาทของผูบริหาร  
การดําเนนิการประกันคณุภาพภาย 

ในสถานศึกษา 
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
-   ดานการสงเสริม 
-   ดานการอํานวยความสะดวก 
-   ดานการใหคําปรึกษา 
-   ดานการกํากับ ดูแล  
-   ดานภาวะผูนํา 
 

 1.  การจัดระบบการบริหารสารสนเทศ 
2.  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
3.  การทําแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
4.  การดําเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
6.  การประเมนิคุณภาพการศึกษา 
7.  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
8.  การผดุงระบบประกันคณุภาพการศกึษา 

 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

1.7  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.7.1  เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึง
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  1.7.2  เพื่อใหทราบถึงการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 1.7.3  เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 

 
1.8  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
        1.8.1  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  บทบาทการทําหนาที่ที่กําหนดของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ประกอบดวย   
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           1)  สงเสริม  (Promotion)  หมายถึง  การสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานรวมกัน  
มีสวนรวมในการนําความคิดใหมมาปฏิบัติงาน  มีการมอบหมายงานที่ทําใหบุคลากรมีความสุข
ความพอใจ  โดยมีการอธิบายความกาวหนาในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหไดเล่ือนขั้น  เล่ือนตําแหนง  
มีโอกาสความกาวหนาการศึกษาตอ  การศึกษาดูงาน 
           2)  อํานวยความสะดวก  (Facility)  หมายถึง  การสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา  มี
ความสะดวก  คลองตัวอยางเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  ใหความกระจาง
เกี่ยวกับงานและคอยสั่งการงานตางๆ ใหดําเนินไปดวยดี  โดยมีความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
           3)  ใหคําปรึกษา  (Consultance)  หมายถึง  ศาสตรพิเศษของผูบริหารสถานศึกษา
ในการชวยใหบุคลากรเขาใจตนเองและสิ่งแวดลอมของตน และชวยสงเสริมใหบุคลากรนั้นมีความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ ใหสามารถทําหนาที่ของตนเองไดอยางมีความสุข  โดยสามารถวินิจฉัย
ปญหาและกําหนดวิธีการแกปญหากอนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินการเพือ่เสรมิสรางใหเกดิความเขาใจ
และเปดโอกาสใหมีการเสนอแนะทางเลือกประกอบการตัดสินใจ   

 4)  กํากับดูแล  (Monitor)  บทบาทในการติดตาม  (Monitor  role)  เพื่อรับรูขอมูลทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร  ประกอบการดูแลติดตามการทํางานของบุคลากรเพื่อใหทราบผลการ
ปฏิบัติงาน  และใหขอมูลปอนกลับ  ผูบริหารกําหนดขอบขายและขอบเขตของงานใหชัดเจน  ตั้งแต
เปาหมาย  รายละเอียดของงาน  มาตรฐานของการปฏิบัติงาน  ขอบเขตของความรับผิดชอบ  อํานาจ
หนาที่  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอันที่จะบรรลุกฎเกณฑและขอบังคับตางๆ 
ของงาน 

           5)  ภาวะผูนํา  (Leadership)  หมายถึง  กระบวนการที่ผูนําใชอิทธิพล หรืออํานาจที่ตน
มีอยูในการชักนําหรือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาใหดําเนินงานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ         

 1.8.2  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง  การทําหนาที่ที่กําหนด
ของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 ในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  ประกอบดวย 
             1)  การจัดระบบการบริหารสารสนเทศ  ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทําหนาที่กําหนดแนวทางวิธีการดําเนินการ กํากับ ติดตาม ใหความเห็น
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน  เสนอแตงตั้งบุคคลทําหนาทีต่รวจสอบ ทบทวน  และรายงาน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งการใหมีระบบสารสนเทศที่มีขอมูลเพียงพอตอการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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               2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา
ใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถานศึกษา ทองถ่ิน และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               3)  การทําแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการวิเคราะหความตองการความจําเปนอยางเปนระบบ  กําหนดวิธีดําเนินงานที่มี
หลักวิชาการ  ผลการวิจัย  ขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได  มีแผนการปฏิบัติการประจําปรองรับ  
กําหนดบทบาทผูที่เกี่ยวของ  และการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
             4)  การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมและมุงสูการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
               5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดยใชวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเปนไปตามสภาพจริง ผลการตรวจสอบนาํไปปรบัปรงุคณุภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
              6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยจัดใหผูเรียนทุกคน ทุกระดับชวงชั้นของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่สําคัญดวย
เครื่องมือมาตรฐาน 
              7)  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  โดยระบุความสาํเร็จตามเปาหมายในแผน
และผลการประเมินตามขอ 6 เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
               8)  การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใหหนวยงานตนสังกัด ทําการสงเสริม 
สนับสนุน และรวมดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศึกษา วิเคราะหและ
วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
นอกจากนี้ใหหนวยงานตนสังกัดระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษาทําการตรวจสอบทบทวน
คุณภาพ  สถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกๆ สามป  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ,  2546,  หนา  21-22) 
 1.8.3  สถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงค
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        
 


