
สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์  
 

แนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   

 
 
 

 
 
 

 
สิบเอกกรวฒัน์  ตนัเจริญ 

 
 

 
 
 

 

 
 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2555 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

                                                                                                                                                                                                

 
 

GUIDELINESS OF THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE OF BASIC 

EDUCATION CHACHOENGSAO UNDER  
THE OFFICE OF DISTRICT 2  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Sergeant Kornwat Tancharoen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in partial fulfillment of the Requirement for  
the Degree of Education Program in Educational Administration  

Rajabhat Rajanagarindra University 
2012 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

                                                                                                                                                                                                

ช่ือวิทยานิพนธ์                        แนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                                                สงักดัสาํนกังานเขตพื้นการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
ผูว้ิจยั                                       สิบเอกกรวฒัน์  ตนัเจริญ  
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา    ดร.สมหมาย  สร้อยนาคพงษ ์  
กรรมการท่ีปรึกษา                 ดร.วรศกัด์ิ  วชัรกาํธร 
 
 

คณะกรรมการสอบ 
 
 
                                 ........................................................................ประธานกรรมการ 
                                                    (ดร.นิวตัต ์ นอ้ยมณี) 
 
 
..................................................กรรมการ   ..................................................กรรมการ 
 (ดร.สมหมาย  สร้อยนาคพงษ)์                           (ดร.วรศกัด์ิ  วชัรกาํธร) 
 
 
..................................................กรรมการ   ..................................................กรรมการและเลขานุการ 
           (ดร.พจนีย ์ มัง่คัง่)                                (ดร.อรวรรณ  ธรรมพิทกัษ)์ 
 
 
คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อนุมติัใหน้บัวิทยานิพนธ์น้ี 

เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
 

                                                                                   .......................................................................... 
                                                                                    (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายฝน เสกขนุทด) 
                                                                                                    คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
                                                                                    วนัท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ............ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

ตรวจสอบได ้ปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัชีวิตผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 
                การศึกษาวิจยัน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษา เปรียบเทียบ และพฒันาแนวทางการดาํเนินการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูท่ีรับผิดชอบการประกนัคุณภาพภายใน และครูผูส้อน จาํนวน 513 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ประกอบดว้ย ความถ่ี ค่าร้อยละ เฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า 1) การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบั
มาก เรียงตามลาํดบัคือ ดา้นการดาํเนินการ ดา้นการเตรียมการ และดา้นการรายงาน 2) ผลการเปรียบเทียบ
การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผิดชอบ ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน ดา้นการตรวจสอบประเมินผล 
และการจดัการทาํรายงานประเมินตนเอง  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเปรียบเทียบ
ตามขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจาํแนกตาม
ระดบัการศึกษา โดยรวมและรายดา้น พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผิดชอบท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 3) แนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดว้ย (1) โครงสร้างการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ควรประกอบดว้ย 2 ระดบั คือ ระดบัอาํนวยการ และระดบัดาํเนินการ (2) บุคลากรท่ีดาํเนินการ 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน ครูหวัหนา้ฝ่ายช่วงชั้น เป็นกรรมการ หวัหนา้
ฝ่ายวดัและประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ (3) ภารกิจการดาํเนินการ ผูบ้ริหารควรมีการวางแผน 
การดาํเนินงานท่ีชดัเจน ดาํเนินงานทุกดา้นอยา่งเป็นปัจจุบนั และติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน
ท่ีวางไว ้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเชิงประจกัษ ์และตามสภาพจริง ดาํเนินงานอยา่งชดัเจน โปร่งใส 
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ABSTRACT 
 This research aims to study, compare and develop guidelines of the internal quality assurance 
of basic education institutions in Chachoengsao Educational Service Area Office 2. The samples used in 
this research were 513 people comprising of education administrators, educators responsible for the internal 
quality assurance and teachers. Five-rating-scaled questionnaires were used for research instruments.  
Statistics used to analyze the data obtained were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and 
one-way ANOVA. The findings were that; 1) the implementation of the internal quality assurance of 
institutions in Chachoengsao Educational Service Area Office 2 both in overall and in each factor was at a 
high level: the factor of implementation, preparation and report, respectively, 2) the result of comparison 
regarding to implementation of the internal quality assurance of institutions in Chachoengsao Educational 
Service Area Office 2, classified by duty and position, was significantly different at .05 level.  In terms 
of each factor, it was found that, the factor of planning, assessment and evaluation and self-assessment report 
were significantly different at .05 level.  When compared regarding to the size of institution and working 
experience, the result was significantly different at .05.  When classified by the education level both in 
overall and in each factor, it showed that the opinions of teachers with different levels of education were 
the same except the opinions on appointment of responsible committee that were significantly different 
at .05, 3) implementation guidelines of the internal quality assurance of basic education institutions in 
Chachoengsao Educational Service Area Office 2 included the following items. (1) The internal quality 
assurance of institutions should be implemented by both levels of administration and operation. (2) Persons 
in charge for implementation such as administrators, Deputy of Academic Director should be Vice-Chairman, 
Head of Department should be committee, Head of Assessment and Evaluation should be committee and 
secretary etc.  (3) Planning, implementation as well as assessment and evaluation should be done clearly 
and continuously. The internal quality assurance of institutions should be implemented practically and  
 authentically.  The process should be assessed and continual improvement should be done.  The course 
should be arranged to be consistent with the learner’s life. (4) Technology, computers and other materials 
should be facilitated. 
Keyword: Internal Quality Assurance 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยการใหค้าํปรึกษา แนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง และการตรวจ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อยา่งดียิ่งจาก ดร.สมหมาย สร้อยนาคพงษ ์ ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ดร.วรศกัด์ิ  วชัรกาํธร  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมทั้งกรรมการสอบปากเปล่า ซ่ึงทาํให้ผูว้ิจยัไดรั้บ
แนวทางในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้และประสบการณ์อยา่งกวา้งขวาง  จึงขอกราบขอบพระคุณ
อยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือหา  
ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามรวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํ

วิทยานิพนธ์ ประกอบดว้ย กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นบริหารการศึกษา ประกอบดว้ย นางเกสินี นนัทวิสิทธ์ิ   
ตาํแหน่ง ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ หวัหนา้กลุ่มนิเทศติดตาม สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 นายประชนั สุทธิศกัด์ิ ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโป่งเจริญ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผลประเมินผลการศึกษาและวิจยั จาํนวน 2 คน นาง สุชญัญา  
เกตนวม ตาํแหน่งศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายฝน เสกขนุทด คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นภาษา และโครงสร้างทางคาํถาม นายประสาร เศวตสุพร 
ตาํแหน่งศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ หวัหนา้กลุ่มหลกัสูตร สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 และนายพิชยั วงศก์ลม ตาํแหน่งศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เป็นอยา่งดียิง่ ตลอดจนขา้ราชการครู สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มทดสอบหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัคร้ังน้ี 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหก้าํลงัใจ โดยเฉพาะคณะครู ท่ีทาํใหผู้ว้ิจยัมีกาํลงัใจ และ
พยายามในการทาํงานวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 
 

        สิบเอกกรวฒัน์ ตนัเจริญ 
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