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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 
 การศึกษาแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม ตาํแหน่งหนา้ท่ี
ในปัจจุบนั ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษา และระดบัการศึกษา 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดา้น 
 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบนั ขนาดสถานศึกษา  
ประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษา และระดบัการศึกษา 
 ตอนท่ี 4 ผลการดาํเนินการสนทนากลุ่ม (focus group) เพ่ือนาํเสนอแนวทางการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  

  ผูว้ิจยัใชส้ญัลกัษณ์ในตารางการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
   X แทน คะแนนเฉล่ีย 
 S.D. แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   t แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบที 
  n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  p แทน ความน่าจะเป็น 
 df แทน degrees of freedom 
 F แทน ค่าท่ีใชใ้นการพิจารณา F distribution 
 SS แทน sum of squares 
 MS แทน mean of squares 
 * แทน ระดบันยัสาํคญัท่ี .05 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการแนวทางดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูว้ิจยันาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงในหัวขอ้
และตารางต่อไปน้ี 
 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามตาํแหน่ง
หนา้ท่ีในปัจจุบนั ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษา และระดบัการศึกษา  
ท่ีตอบแบบสอบถามรายละเอียด ดงัตาราง 2 
 

ตาราง 2  สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั   
               ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษา และระดบัการศึกษา   
 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง (คน) ร้อยละ 
ตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั   

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 171 33.33 
ครูผูรั้บผดิชอบในการประกนัคุณภาพภายใน 171 33.33 
ครูผูส้อน 171 33.33 

เฉล่ีย 513 100 
ขนาดสถานศึกษา   

ขนาดเลก็   (จาํนวนนกัเรียน 1-120 คน) 213 41.52 
ขนาดกลาง  (จาํนวนนกัเรียน 121-300 คน) 198 38.60 
ขนาดใหญ่  (จาํนวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) 102 19.88 

เฉล่ีย 513 100 
ประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษา   

นอ้ยกวา่  10  ปี 86 16.76 
10-20  ปี 210 40.94 
มากกวา่  20  ปี 217 42.30 

เฉล่ีย 513 100 
ระดบัการศึกษา   

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี หรือปริญญาตรี 332 64.72 
สูงกวา่ปริญญาตรี 181 35.28 

เฉล่ีย 513 100 
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 จากตาราง 2 แสดงกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นขา้ราชการครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีจาํนวนทั้งส้ิน 513 คน จะเห็นไดว้่าเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ครูผูรั้บผิดชอบในการประกนัคุณภาพภายใน และครูผูส้อน จาํนวน 171 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
33.33 เท่ากนั เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กมากท่ีสุดจาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 41.52 รองลงมา
เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 และขนาดใหญ่ จาํนวน 102 คน  
คิดเป็นร้อยละ 19.88 มีประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษามากกวา่ 20 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 217 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.30 รองลงมามีประสบการณ์ระหว่าง 10-20 ปี จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94 
และนอ้ยท่ีสุดมีประสบการณ์การทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76 มีระดบั
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือปริญญาตรี จาํนวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 64.72 และมีการศึกษา
สูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 35.28 ตามลาํดบั   
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 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดา้น ผลการวิเคราะห์ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
 

ตาราง 3  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีของความคิดเห็นเก่ียวกบั 
    การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดา้น  
 

การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
n =  513 

ระดบั 
อนัดบั 
ท่ี X  S.D. 

1. การเตรียมการ     
1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 4.05 0.49 มาก 1 
1.2 การแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 4.02 0.55 มาก 2 

รวมการเตรียมการ 4.03 0.49 มาก 2 
2. การดาํเนินการ     

2.1 วางแผนการปฏิบติังาน 4.12 0.56 มาก 2 
2.2 การดาํเนินการตามแผน 4.14 0.53 มาก 1 
2.3 การตรวจสอบประเมินผล  4.07 0.53 มาก 3 
2.4 การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 4.06 0.51 มาก 4 

รวมการดาํเนินการ 4.10 0.49 มาก 1 
3. การรายงาน     

3.1 การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 3.94 0.50 มาก 2 
3.2 รายงานประจาํปี 4.11 0.54 มาก 1 

รวมการรายงาน 4.02 0.50 มาก 3 
เฉล่ียรวม 4.05 0.46 มาก  

 

 จากตาราง 3 พบวา่ การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ภายในสถานศึกษา
สังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ มีการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามลาํดบั  
เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการเตรียมการ ( X = 4.03, S.D.= 0.49) 

ดา้นการดาํเนินการ ( X = 4.10, S.D.= 0.49) และดา้นการรายงาน ( X = 4.05, S.D.= 0.46) 
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ตาราง 4  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีของความคิดเห็นเก่ียวกบั 
               การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ฉะเชิงเทรา เขต 2 การเตรียมการ ดา้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
 

ขอ้ท่ี 
การเตรียมการ  

ดา้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
n  =  513 

ระดบั 
อนัดบั 
ท่ี X  S.D. 

1 โรงเรียนจดัประชุมวางแผนเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 4.07 0.64 มาก 4 
2 โรงเรียนจดั อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา แก่บุคลากรในโรงเรียน 3.95 0.73 มาก 7 
 ผูบ้ริหารส่งบุคลากรในโรงเรียนไป อบรมท่ีหน่วยงาน 

จดัข้ึน/สถาบนัอ่ืนจดัข้ึน 4.04 0.71 มาก 6 
3 โรงเรียนจดัประชุมใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพ แก่คณะกรรมการสถานศึกษา 3.84 0.75 มาก 8 
4 ผูบ้ริหารไดร้วบรวมเอกสาร คู่มือ จากแหล่งต่างๆ  

เพื่อเป็นศูนยค์วามรู้ใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียน 4.04 0.70 มาก 5 
5 โรงเรียนกาํหนดการวางแผนการประเมินการประกนั

คุณภาพภายในอยา่งเป็นระบบ 4.09 0.67 มาก 3 
6 โรงเรียนมีโครงสร้างระบบการทาํงานเป็นทีม   4.20 0.68 มาก 1 
7 โรงเรียนเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยสร้าง 

ความตระหนกัใหบุ้คลากรในสถานศึกษาเห็นประโยชน์

ของการประกนัคุณภาพภายใน 4.16 0.65 มาก 2 
 เฉล่ียรวม 4.05 0.49 มาก  

             

     จากตาราง 4 พบว่า การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมดา้นการเตรียมการความพร้อมของบุคลากร ( X = 4.05, 

S.D.= 0.49) อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามลาํดบั
คะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อยสามอนัดับ ได้แก่ โรงเรียนมีโครงสร้างระบบการทาํงานเป็นทีม 
( X = 4.20, S.D.= 0.68) รองลงมาคือ โรงเรียนเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยสร้างความตระหนกั

ให้บุคลากรในสถานศึกษาเห็นประโยชน์ของการประกนัคุณภาพภายใน ( X = 4.09, S.D.= 0.65) 
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และโรงเรียนกาํหนดการวางแผนการประเมินการประกนัคุณภาพภายในอยา่งเป็นระบบ ( X =4.09, 

S.D.= 0.67) ส่วนขอ้ท่ีมีอนัดบันอ้ยท่ีสุดคือ โรงเรียนจดัประชุมใหค้วามรู้ความเขา้ใจ ในการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพ แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ( X =3.84, S.D.= 0.75) 

 
ตาราง 5  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีของความคิดเห็นเก่ียวกบั 
   การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ฉะเชิงเทรา เขต 2 การเตรียมการ ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 
 

ขอ้ท่ี การเตรียมการ ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 
n = 513 

ระดบั 
อนัดบั 
ท่ี X  S.D. 

1 ผูบ้ริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 4.06 0.67 มาก 2 
2 ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพภายในเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ 3.96 0.80 มาก 7 
3 ผูบ้ริหารแต่งตั้งผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการสร้าง

เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลตามมาตรฐานการจดั

การศึกษา 3.97 0.74 มาก 6 
4 ผูบ้ริหารแต่งตั้งผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

การประเมินผลภายใน มีเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัการประเมินผล
ภายใน   4.03 0.76 มาก 5 

5 ผูบ้ริหารแต่งตั้งผูท่ี้มีความรู้ มีความสามารถเก่ียวกบั 
การเขียนรายงานผลการประเมิน 4.08 0.69 มาก 1 

6 ผูบ้ริหารประชุมช้ีแจงกาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในอยา่งชดัเจน 4.05 0.73 มาก 4 
7 ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแล / ประสานงาน

ช่วยเหลือ สนบัสนุนทุกฝ่ายทาํงานร่วมกนั 4.06 0.75 มาก 3 
8 ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการ การประชาสมัพนัธ์  

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.95 0.78 มาก 8 
 เฉล่ียรวม 4.02 0.55 มาก  
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                จากตาราง 5 พบว่า การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมการเตรียมการ ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 
( X = 4.02, S.D.= 0.55) อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 

เรียงตามลาํดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อยสามอันดับ ได้แก่ ผูบ้ริหารแต่งตั้ งผูท่ี้มีความรู้ 
มีความสามารถเก่ียวกบัการเขียนรายงานผลการประเมิน ( X = 4.08, S.D.= 0.69) รองลงมาคือ 

ผูบ้ริหารมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.06, 

S.D.= 0.67) และผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแล / ประสานงานช่วยเหลือ สนบัสนุน
ทุกฝ่ายทาํงานร่วมกัน ( X = 4.06, S.D.= 0.75) ส่วนท่ีมีอนัดับน้อยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารแต่งตั้ ง

คณะกรรมการการประชาสมัพนัธ์ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 3.95, S.D.= 0.78) 
 

ตาราง 6  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีของความคิดเห็นเก่ียวกบั 
               การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ฉะเชิงเทรา เขต 2 การดาํเนินการ ดา้นวางแผนการปฏิบติังาน 
 

ขอ้ท่ี 
การดาํเนินการ 

ดา้นวางแผนการปฏิบติังาน 
n  =  513 

ระดบั 
อนัดบั 
ท่ี X  S.D. 

1 โรงเรียนกาํหนดวิสยัทศัน์/ พนัธกิจ/ เป้าหมายท่ีชดัเจน  
ปฏิบติัไดจ้ริง 4.20 0.68 มาก 4 

2 ผูบ้ริหารวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน  4.24 0.72 มาก 1 
3 ผูบ้ริหารวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน/ ครู  4.22 0.73 มาก 2 
4 ผูบ้ริหารวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน จดัทาํสารสนเทศ 

เพื่อการวางแผน 4.08 0.69 มาก 6 
5 ครู บุคลากร ในองคก์รมีส่วนร่วม ในการวางแผน การประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา 4.19 0.66 มาก 5 
6 โรงเรียนกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 4.20 0.65 มาก 3 
7 ผูบ้ริหารกาํหนดงบประมาณท่ีใชไ้วอ้ยา่งเหมาะสม และเพียงพอ 3.85 0.91 มาก 8 
8 โรงเรียนแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยใหบ้รรลุผลสาํเร็จ

ตามวตัถุประสงค ์ 4.01 0.70 มาก 7 
 เฉล่ียรวม 4.12 0.56 มาก  
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 จากตาราง 6 พบว่า การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมการดาํเนินการ ดา้นวางแผนการปฏิบติังาน ( X = 4.12, 

S.D.= 0.56) อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามลาํดบั 
คะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อยสามอนัดับ ได้แก่ ผูบ้ริหารวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน 
รองลงมาคือ ผูบ้ริหารวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน/ ครู ( X = 4.22, S.D.= 0.73) และโรงเรียน

กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง ส่วนขอ้ท่ีมีอนัดบันอ้ยท่ีสุดคือ 
ผูบ้ริหารกาํหนดงบประมาณท่ีใชไ้วอ้ยา่งเหมาะสม และเพียงพอ ( X = 4.20, S.D.= 0.65) 
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ตาราง 7  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีของความคิดเห็นเก่ียวกบั 
               การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ฉะเชิงเทรา เขต 2 การดาํเนินการ ดา้นการดาํเนินการตามแผน 
 

ขอ้ท่ี 
การดาํเนินการ  

ดา้นการดาํเนินการตามแผน 
n  =  513 

ระดบั อนัดบัท่ี 
X  S.D. 

1 ผูบ้ริหารตรวจสอบแผนปฏิบติัการประจาํปีใหส้อดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตร์ท่ีกาํหนดไว ้ 4.07 0.73 มาก 8 
2 ผูบ้ริหารตอ้งกาํกบั/ติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 4.12 0.69 มาก 4 
3 ผูบ้ริหารตรวจสอบแผนปฏิบติัการประจาํปีใหส้อดคลอ้ง

กบัพนัธกิจท่ีกาํหนดไว ้ 4.10 0.70 มาก 7 
4 โรงเรียนดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 

ทุกขั้นตอน 4.16 0.70 มาก 3 
5 ผูบ้ริหารจดัส่ิงอาํนวยความสะดวก / สนบัสนุน 

การปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีระสิทธิภาพ 4.17 0.72 มาก 2 
6 ผูบ้ริหารจดัประชุมทบทวนการปฏิบติังานเป็นระยะๆ 

อยา่งสมํ่าเสมอ ต่อเน่ือง 4.10 0.74 มาก 6 
7 ผูบ้ริหารปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานเป็นระยะๆ  

อยา่งสมํ่าเสมอ ต่อเน่ือง 4.10 0.68 มาก 5 
8 ผูบ้ริหารสร้างขวญัและกาํลงัใจใหบุ้คลากร 4.30 0.72 มาก 1 
 เฉล่ียรวม 4.14 0.53 มาก  

 
 จากตาราง 7 พบว่า การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมการดาํเนินการ ดา้นการดาํเนินการตามแผน ( X = 4.14, 

S.D.= 0.53) อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามลาํดบั
คะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยสามอนัดบั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสร้างขวญัและกาํลงัใจใหบุ้คลากร ( X = 4.30, 

S.D.= 0.72) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารจดัส่ิงอาํนวยความสะดวก / สนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากร
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ( X = 4.17, S.D.= 0.72) และโรงเรียนดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ
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ประจาํปีทุกขั้นตอน ( X = 4.16, S.D.= 0.70) ส่วนขอ้ท่ีมีอนัดบันอ้ยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารตรวจสอบ

แผนปฏิบติัการประจาํปีใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ ท่ีกาํหนดไว ้( X = 4.07, S.D.= 0.73) 

 
ตาราง 8  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีของความคิดเห็นเก่ียวกบั 
               การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ฉะเชิงเทรา เขต 2  การดาํเนินการ ดา้นการตรวจสอบประเมินผล 
 

ขอ้ท่ี 
การดาํเนินการ 

การตรวจสอบประเมินผล 
n =  513 

ระดบั 
อนัดบั 
ท่ี X  S.D. 

1 โรงเรียนใชก้ารประเมินผลเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิด

การพฒันา   4.03 0.66 มาก 6 
2 โรงเรียนตรวจสอบ/ ประเมินผลการดาํเนินงานครอบคลุม

มาตรฐานการศึกษา 4.13 0.69 มาก 2 
3 โรงเรียน รายงานผลการดาํเนินงานครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 4.16 0.71 มาก 1 
4 ผูบ้ริหารนิเทศเพื่อกาํกบั /ติดตาม /การดาํเนินงานตามแผน 

ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 4.12 0.69 มาก 4 
5 โรงเรียนจดัทาํเคร่ืองมือในการตรวจสอบคุณภาพการประเมิน 4.12 0.71 มาก 5 
6 โรงเรียนประเมินสรุปรวมเพื่อนาํผลมาแกไ้ขปรับปรุง 

การดาํเนินการ 4.13 0.69 มาก 3 
7 ผูบ้ริหารวิเคราะห์ขอ้มูลแปลความหมายขอ้มูล 3.90 0.67 มาก 8 
8 ผูบ้ริหารรายงานความกา้วหนา้การปฏิบติังานของโรงเรียน 

เป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 3.98 0.69 มาก 7 
 เฉล่ียรวม 4.07 0.53 มาก  

 
 จากตาราง 8 พบว่า การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวม การดาํเนินการ ด้านการตรวจสอบประเมินผล 
( X = 4.07, S.D.= 0.53) อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 

เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยสามอนัดบั ไดแ้ก่ โรงเรียน รายงานผลการดาํเนินงาน
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ( X = 4.16, S.D.= 0.71) รองลงมาคือ โรงเรียนตรวจสอบ/ ประเมินผล
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การดาํเนินงานครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ( X = 4.13, S.D.= 0.69) และโรงเรียนประเมินสรุปรวม

เพื่อนาํผลมาแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินการ ( X = 4.13, S.D.= 0.69) ส่วนขอ้ท่ีมีอนัดบันอ้ยท่ีสุดคือ 

ผูบ้ริหารวิเคราะห์ขอ้มูลแปลความหมายขอ้มูล ( X = 3.90, S.D.= 0.67) 

 
ตาราง 9  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีของความคิดเห็นเก่ียวกบั 
               การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ฉะเชิงเทรา เขต 2 การดาํเนินการ ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
 

ขอ้ท่ี 
การดาํเนินการ  

ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
n  =  513 

ระดบั 
อนัดบั 
ท่ี X  S.D. 

1 ผูบ้ริหารนาํขอ้มูลในการปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร  
ใชใ้นการวางแผนต่อไป 4.01 0.66 มาก 8 

2 ผูบ้ริหารรายงานผลการประเมินคุณภาพในท่ีประชุมครู  
เพื่อเสริมจุดเด่น/พฒันาจุดดอ้ยของการปฏิบติังาน 4.03 0.70 มาก 7 

3 ผูบ้ริหารนาํผลการประเมินไปใชพ้ฒันาการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษาต่อไป   4.11 0.69 มาก 2 

4 โรงเรียนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วม  
เพื่อพฒันาปรับปรุงการจดัการศึกษา 4.04 0.72 มาก 5 

5 โรงเรียนวิเคราะห์จุดเด่น/จุดดอ้ยท่ีตอ้งปรับปรุง ทบทวน 4.12 0.65 มาก 1 
6 โรงเรียนหาสาเหตุของปัญหา/แนวทางแกไ้ข 

โดยใหผู้ท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดัการศึกษา 4.03 0.68 มาก 6 
7 ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลสารสนเทศ  เป็นประโยชน์ในการบริหาร 

ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 4.08 0.65 มาก 4 
8 ผูบ้ริหารนาํผลการประเมินมาพฒันาจดัทาํเป็นขอ้มูลสารสนเทศ 

ใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์เป็นปัจจุบนั 4.10 0.67 มาก 3 
 เฉล่ียรวม 4.06 0.51 มาก  

 
 จากตาราง 9 พบว่า การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมการดาํเนินการ ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
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( X = 4.06, S.D.= 0.51) อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียง

ตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยสามอนัดบั ไดแ้ก่ โรงเรียนวิเคราะห์จุดเด่น/จุดดอ้ยท่ีตอ้งปรับปรุง 
ทบทวน ( X = 4.12, S.D.= 0.65) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารนาํผลการประเมินไปใชพ้ฒันาการดาํเนินงาน

ปีการศึกษาต่อไป ( X = 4.11, S.D.= 0.69) และผูบ้ริหารนาํผลการประเมินมาพฒันาจดัทาํเป็นขอ้มูล

สารสนเทศใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์เป็นปัจจุบนั ( X = 4.10, S.D.= 0.67) ส่วนขอ้ท่ีมีอนัดบันอ้ยท่ีสุดคือ 

ผูบ้ริหารนาํขอ้มูลในการปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร ใชใ้นการวางแผนต่อไป ( X = 4.01, 

S.D.= 0.66) 
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ตาราง 10  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีของความคิดเห็นเก่ียวกบั 
                 การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                 ฉะเชิงเทรา เขต 2 การรายงาน ดา้นการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง   
 

ขอ้ท่ี 
การรายงาน 

ดา้นการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
n  =  513 

ระดบั 
อนัดบั 
ท่ี X  S.D. 

1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชข้อ้มูลสารสนเทศรายงานการประเมิน

ตนเองในการกาํหนดเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 4.02 0.71 มาก 3 
2 ครูผูส้อนนาํขอ้มูลสารสนเทศรายงานการประเมินตนเอง 

ในการปรับปรุงและพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน 4.08 0.67 มาก 2 
3 ผูบ้ริหารนาํเสนอภาพ/ผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

ดา้นคุณภาพ 4.10 0.67 มาก 1 
4 โรงเรียนจดัคุณภาพการเรียนการสอน /เป้าหมาย /มาตรการ/ 

ยทุธศาสตร์/ แผนงาน ซ่ึงครอบคลุมสมัพนัธ์กบัแผนพฒันา 
สถานศึกษา 3.83 0.71 มาก 10 

5 ครูผูส้อนรายงานคุณภาพนกัเรียนเป็นรายบุคคลตามมาตรฐาน

การศึกษา 3.88 0.69 มาก 7 
6 โรงเรียนใชข้อ้มูลสารสนเทศจากการประเมินตนเอง 

ดา้นคุณภาพนกัเรียน รายงานผูป้กครอง 3.87 0.70 มาก 8 
7 โรงเรียนรายงานการการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ตามมาตรฐานการศึกษาโดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญัใหผู้ป้กครอง

เป็นกลุ่มเป้าหมาย 3.89 0.67 มาก 6 
8 โรงเรียนเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศดา้นคุณลกัษณะ/ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียน 3.91 0.71 มาก 5 
9 โรงเรียนรายงานการประเมินตนเองให ้ผูเ้รียน/ผูป้กครอง 

ไดรั้บทราบ 3.96 0.73 มาก 4 
10 โรงเรียนนาํขอ้สารสนเทศรายงานการประเมินตนเองส่งให้

ผูเ้รียน/ผูป้กครองตรวจสอบการดาํเนินงานของสถานศึกษา 3.86 0.71 มาก 9 
 เฉล่ียรวม 3.94 0.50 มาก  
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 จากตาราง 10 พบว่า การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมการรายงาน ดา้นการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
( X =3.94, S.D.= 0.50) อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดับมากทุกขอ้

เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยสามอนัดบั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารนาํเสนอภาพ/ผลการดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาดา้นคุณภาพ ( X = 4.10, S.D.= 0.67) รองลงมาคือ ครูผูส้อนนาํขอ้มูลสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนเองในการปรับปรุงและพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 4.08, 

S.D.= 0.67) และผูบ้ริหารสถานศึกษาใชข้อ้มูลสารสนเทศรายงานการประเมินตนเองในการกาํหนด
เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม ( X = 4.02, S.D.= 0.71) ส่วนท่ีมีอนัดบันอ้ยท่ีสุดคือ 

โรงเรียนจดัคุณภาพการเรียนการสอน /เป้าหมาย /มาตรการ/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน ซ่ึงครอบคลุม
สมัพนัธ์กบัแผนพฒันา สถานศึกษา ( X = 3.83, S.D.= 0.71) 
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ตาราง 11  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีของความคิดเห็นเก่ียวกบั 
                 การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นการศึกษา 
                 ฉะเชิงเทรา เขต 2 การรายงาน ดา้นรายงานประจาํปี 
 

ขอ้ท่ี 
การรายงาน 

ดา้นรายงานประจาํปี 
n  =  513 

ระดบั 
อนัดบั 
ท่ี X  S.D. 

1 โรงเรียนจดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีของสถานศึกษา

ท่ีระบุความสาํเร็จตามเป้าหมายในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 4.04 0.75 มาก 9 
2 โรงเรียนจดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีต่อตน้สงักดั/ 

สาธารณชน 4.12 0.72 มาก 5 
3 สถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปี ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

ผูท่ี้จะสนบัสนุน การพฒันาคุณภาพการศึกษา 4.10 0.70 มาก 6 
4 ประชาชนผูรั้บบริการจากสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการให้

ขอ้เสนอแนะการจดัทาํ ประเมินตนเองประจาํปี 4.01 0.73 มาก 10 
5 สถานศึกษาออกแบบนาํเสนอรูปแบบรายงานใหอ่้านเขา้ใจง่าย 4.08 0.72 มาก 7 
6 โรงเรียนจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง เพื่อขอรับการประเมิน

ภายนอกจาก สมศ. 4.14 0.66 มาก 3 
7 สถานศึกษาไดรั้บคาํแนะนาํจากตน้สงักดัเก่ียวกบั 

กรอบท่ีควรกาํหนดไวใ้นรายงานประจาํปี 4.05 0.66 มาก 8 
8 โรงเรียนจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัการประเมินตนเอง

ของผูบ้ริหาร/ครู/นกัเรียน 4.13 0.67 มาก 4 
9 โรงเรียนจดัทาํรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปี  

ส่งใหส้าํนกังานรับรองมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับ 
การประเมินภายนอก 4.17 0.70 มาก 2 

10 สถานศึกษาจดัทาํรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาจาํแนก

เป็นรายมาตรฐาน และตวับ่งช้ี 4.25 0.69 มาก 1 
 เฉล่ียรวม 4.11 0.54 มาก  

 
 จากตาราง 11 พบว่า การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวม การรายงาน ดา้นรายงานประจาํปี อยูใ่นระดบัมาก 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ( X = 4.11, S.D.= 0.54) อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามลาํดบัคะแนน

เฉล่ียจากมากไปน้อยสามอนัดับ ได้แก่ สถานศึกษาจดัทาํรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา

จาํแนกเป็นรายมาตรฐาน และตวับ่งช้ี ( X = 4.25, S.D.= 0.69) รองลงมาคือ โรงเรียนจดัทาํรายงาน

การพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปี ส่งให้สาํนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับ
การประเมินภายนอก ( X = 4.17, S.D.= 0.70) และโรงเรียนจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 

เพื่อขอรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ( X = 4.14, S.D.= 0.66) ส่วนท่ีมีอนัดบัน้อยท่ีสุดคือ 

ประชาชนผูรั้บบริการจากสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะการจดัทาํประเมินตนเอง
ประจาํปี ( X = 4.01, S.D.= 0.73) 

 
 ตอนที ่3 เปรียบเทียบการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบนั ขนาดสถานศึกษา  
ประสบการณ์ในการทาํงาน และระดบัการศึกษา ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 12  เปรียบเทียบความคิดเห็นของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดั 
                 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั   
 
การดาํเนินการ 
ประกนัคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี 
ในปัจจุบนั 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

การเตรียม 
ความพร้อม 
ของบุคลากร 
 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 1.009 2 .504 2.127 .120 
ครูผูรั้บผดิชอบ 
ในการประกนัคุณภาพ 

ภายในกลุ่ม 120.950 510 .237     

ครูผูส้อน รวม 121.959 512       
การแต่งตั้ง

กรรมการ 
ท่ีรับผดิชอบ 
 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 4.230 2 2.115 7.068* .001 
ครูผูรั้บผดิชอบ 
ในการประกนัคุณภาพ 

ภายในกลุ่ม 152.617 510 .299     

ครูผูส้อน รวม 156.848 512       
การวางแผน 
การปฏิบติังาน 
 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 3.515 2 1.758 5.680* .004 
ครูผูรั้บผดิชอบ 
ในการประกนัคุณภาพ 

ภายในกลุ่ม 157.797 510 .309     

 ครูผูส้อน รวม 161.312 512       
การดาํเนินการ 
ตามแผน 
 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระหวา่งกลุ่ม .548 2 .274 .965 .382 
ครูผูรั้บผดิชอบ 
ในการประกนัคุณภาพ 

ภายในกลุ่ม 144.835 510 .284     

 ครูผูส้อน รวม 145.383 512       
การตรวจสอบ

ประเมินผล 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 2.028 2 1.014 3.630* .027 
ครูผูรั้บผดิชอบ 
ในการประกนัคุณภาพ 

ภายในกลุ่ม 142.467 510 .279     

 ครูผูส้อน รวม 144.495 512       
การนาํผล 
การประเมินมา

ปรับปรุงงาน 
 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระหวา่งกลุ่ม .578 2 .289 1.126 .325 
ครูผูรั้บผดิชอบ 
ในการประกนัคุณภาพ 

ภายในกลุ่ม 130.768 510 .256     

ครูผูส้อน รวม 131.345 512       
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ตาราง 12 (ต่อ) เปรียบเทียบความคิดเห็นของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                            สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั 
   
การดาํเนินการ 
ประกนัคุณภาพ 

ภายใน

สถานศึกษา 
ตาํแหน่งหนา้ท่ี 
ในปัจจุบนั 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

การจดัทาํ

รายงาน

ประเมินตนเอง 
 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูรั้บผดิชอบ 
ในการประกนัคุณภาพ 
ครูผูส้อน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
รวม 

2.468 
127.991 

 
130.459 

2 
510 

 
512 

1.234 
.251 

  

4.917* 
  
  

.008 
  
  

รายงาน

ประจาํปี 
 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระหวา่งกลุ่ม .349 2 .174 .604 .547 
ครูผูรั้บผดิชอบ 
ในการประกนัคุณภาพ 

ภายในกลุ่ม 147.270 510 .289     

 ครูผูส้อน รวม 147.619 512       
โดยภาพรวม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 1.438 2 .719 3.459* .032 

 
ครูผูรั้บผดิชอบ 
ในการประกนัคุณภาพ 

ภายในกลุ่ม 106.000 510 .208     

 ครูผูส้อน รวม 107.438 512       

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของการดาํเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี
โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า แตกต่างกันในด้านการแต่งตั้ งกรรมการท่ีรับผิดชอบด้านการวางแผนการปฏิบตัิงาน 
ดา้นการตรวจสอบประเมินผล และการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง ส่วนดา้นการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร ดา้นการดาํเนินการตามแผน ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน และดา้นรายงาน
ประจาํปี ไม่แตกต่างกนั 
 ดงันั้น จึงตอ้งนาํไปเปรียบเทียบรายคู่ (multiple comparison) โดยใชก้ารทดสอบแบบของ 
Scheffe’s เพื่อหาวา่ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ดงัตาราง 13-17 
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
               สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั  
               โดยภาพรวม 
 

โดยภาพรวม X  ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
ครูผูรั้บผดิชอบ 

ในการประกนัคุณภาพ 
  4.10 4.08 3.98 
ครูผูส้อน 4.10 - - 0.12* 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.08 - - 0.10* 
ครูผูรั้บผดิชอบในการประกนัคุณภาพ 3.98 -0.12* -0.10* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
  จากตาราง 13 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั 
โดยภาพรวม พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูรั้บผดิชอบในการประกนัคุณภาพ 
และความคิดเห็นของครูผูส้อนกบัครูผูรั้บผดิชอบในการประกนัคุณภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตาราง 14  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั  
                ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 
 

การแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ  ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

ครูผูส้อน ครูผูรั้บผดิชอบ 
ในการประกนัคุณภาพ 

 X  4.10 4.07 3.89 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.10 - - 0.21* 
ครูผูส้อน 4.07 - - - 
ครูผูรั้บผดิชอบในการประกนัคุณภาพ 3.89 -0.21* - - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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  จากตาราง 14 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั 
ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูรั้บผดิชอบ
ในการประกันคุณภาพ และครูผูส้อนกับครูผูรั้บผิดชอบในการประกันคุณภาพ แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
ตาราง 15  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั  
                 ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน 
 

ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน  ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
ครูผูรั้บผดิชอบ 

ในการประกนัคุณภาพ 
 X  4.23 4.12 4.03 
ครูผูส้อน 4.23 - - 0.20* 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.12 - - - 
ครูผูรั้บผดิชอบในการประกนัคุณภาพ 4.03 -0.20* - - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 

  จากตาราง 15 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั 
ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน พบว่า ความคิดเห็นของครูผูส้อนกบัครูผูรั้บผดิชอบในการประกนั
คุณภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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ตาราง 16  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั 
                ดา้นการตรวจสอบประเมินผล 
  

ดา้นการตรวจสอบประเมินผล  ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
ครูผูรั้บผดิชอบ 

ในการประกนัคุณภาพ 
 X  4.14 4.09 3.99 
ครูผูส้อน 4.14 - - 0.15* 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.09 - - - 
ครูผูรั้บผดิชอบในการประกนัคุณภาพ 3.99 -0.15* - - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 

  จากตาราง 16 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั 
ดา้นการตรวจสอบประเมินผล พบวา่ ความคิดเห็นของครูผูส้อนกบัครูผูรั้บผดิชอบในการประกนัคุณภาพ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 

ตาราง 17  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั  
                 ดา้นการจดัการทาํรายงานประเมินตนเอง 
 

ดา้นการตรวจสอบประเมินผล  ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
ครูผูรั้บผดิชอบ 

 ในการประกนัคุณภาพ 
 X  4.14 4.09 3.99 
ครูผูส้อน 4.14 - - 0.17* 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.09 - - 0.11* 
ครูผูรั้บผดิชอบในการประกนัคุณภาพ 3.99 -0.17* -0.11* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

  จากตาราง 17 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั 
ดา้นการจดัการทาํรายงานประเมินตนเอง พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูรั้บผดิชอบ
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ในการประกนัคุณภาพ และความคิดเห็นของครูผูส้อนกบัครูผูรั้บผิดชอบในการประกนัคุณภาพ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 

ตาราง 18  เปรียบเทียบความคิดเห็นของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา   
 

การดาํเนินการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

ตาํแหน่ง

หนา้ท่ี 
ในปัจจุบนั 

แหล่ง 
 ความแปรปรวน 

SS df MS F p 

การเตรียมความพร้อม 
ของบุคลากร 

ขนาดเลก็ ระหวา่งกลุ่ม 8.220 2 4.110 18.4288* .000 
ขนาดกลาง ภายในกลุ่ม 113.739 510 .223   
ขนาดใหญ่ รวม 121.959 512    

การแต่งตั้งกรรมการ 
ท่ีรับผดิชอบ 

ขนาดเลก็ ระหวา่งกลุ่ม 8.069 2 4.035 13.830* .000 
ขนาดกลาง ภายในกลุ่ม 148.779 510 .292   
ขนาดใหญ่ รวม 156.848 512    

การวางแผนการปฏิบติังาน ขนาดเลก็ ระหวา่งกลุ่ม 13.170 2 6.585 22.669* .000 
ขนาดกลาง ภายในกลุ่ม 148.143 510 .290   

 ขนาดใหญ่ รวม 161.312 512    
การดาํเนินการตามแผน ขนาดเลก็ ระหวา่งกลุ่ม 7.815 2 3.908 14.486* .000 

ขนาดกลาง ภายในกลุ่ม 137.568 510 .270   
 ขนาดใหญ่ รวม 145.383 512    
การตรวจสอบประเมินผล ขนาดเลก็ ระหวา่งกลุ่ม 8.786 2 4.393 16.509* .000 

ขนาดกลาง ภายในกลุ่ม 135.708 510 .266   
 ขนาดใหญ่ รวม 144.495 512    
การนาํผลการประเมิน 
มาปรับปรุงงาน 

ขนาดเลก็ ระหวา่งกลุ่ม 3.658 2 1.829 7.305* .001 
ขนาดกลาง ภายในกลุ่ม 127.688 510 .250   
ขนาดใหญ่ รวม 131.345 512    

การจดัการทาํรายงาน 
ประเมินตนเอง 

ขนาดเลก็ ระหวา่งกลุ่ม 6.048 2 3.024 12.396* .000 
ขนาดกลาง ภายในกลุ่ม 124.411 510 .244   
ขนาดใหญ่ รวม 130.459 512    
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ตาราง 18  (ต่อ)   
 

  การดาํเนินการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

ตาํแหน่ง

หนา้ท่ี 
ในปัจจุบนั 

แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F p 

รายงานประจาํปี ขนาดเลก็ ระหวา่งกลุ่ม 7.490 2 3.745 13.630* .000 
ขนาดกลาง ภายในกลุ่ม 140.129 510 .275   

 ขนาดใหญ่ รวม 147.619 512    
โดยภาพรวม ขนาดเลก็ ระหวา่งกลุ่ม 7.468 2 3.734 19.049* .000 

 ขนาดกลาง ภายในกลุ่ม 99.970 510 .196   
 ขนาดใหญ่ รวม 107.438 512    

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
   จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของการดาํเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 
โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น 
จึงตอ้งนาํไปเปรียบเทียบรายคู่ (multiple comparison) โดยใชก้ารทดสอบแบบ Scheffe’s เพื่อหาวา่
ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ดงัตาราง 19-27 

 

ตาราง 19  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา            
                โดยภาพรวม 
 

โดยภาพรวม  ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 
 X  4.20 4.13 3.91 
ขนาดใหญ่ 4.20 - - 0.29* 
ขนาดกลาง 4.13 - - 0.24* 
ขนาดเลก็ 3.91 -0.29* -0.24* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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 จากตาราง 19 การเปรียบเทียบการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า 
สถานศึกษาท่ีมีขนาดเลก็กบัขนาดกลาง และสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่กบัขนาดเลก็ มีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ตาราง 20  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา  
                 ดา้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
 

ดา้นการเตรียมความพร้อม  ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 
ของบุคลากร X  4.18 4.14 3.90 

ขนาดใหญ่ 4.18 - - 0.29* 
ขนาดกลาง 4.14 - - 0.26* 
ขนาดเลก็ 3.90 -0.29* -0.26* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

  จากตาราง 20 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ดา้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร พบว่า สถานศึกษาท่ีมีขนาดเลก็กบัขนาดกลาง และสถานศึกษา
ท่ีมีขนาดใหญ่กบัขนาดเลก็ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ตาราง 21  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา  
                 ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 
 

ดา้นการแต่งตั้ง  ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 
กรรมการท่ีรับผดิชอบ X  4.21 4.07 3.88 
ขนาดใหญ่ 4.21 - - 0.33* 
ขนาดกลาง 4.07 - - 0.20* 
ขนาดเลก็ 3.88 -0.33* -0.20* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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  จากตาราง 21 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ พบวา่ สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่กบัขนาดเลก็ และสถานศึกษา
ท่ีมีขนาดกลางกบัขนาดเลก็ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  
ตาราง 22  การการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา  
                 ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน 
 

ดา้นการวางแผน  ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 
การปฏิบติังาน X  4.34 4.21 3.94 

ขนาดใหญ่ 4.34 - - 0.41* 
ขนาดกลาง 4.21 - - 0.29* 
ขนาดเลก็ 3.94 -0.41* -0.29* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

  จากตาราง 22 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน พบว่า สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่กบัขนาดเลก็ และสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดกลางกบัขนาดเลก็ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 23  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา  
                 ดา้นการดาํเนินการตามแผน 
 

ดา้นการดาํเนินการ  ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 
ตามแผน X  4.31 4.20 4.00 

ขนาดใหญ่ 4.31 - - 0.32* 
ขนาดกลาง 4.20 - - 0.23* 
ขนาดเลก็ 4.00 -0.32* -0.23* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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  จากตาราง 23 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ดา้นการดาํเนินการตามแผน พบว่า สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่กบัขนาดเลก็ และสถานศึกษาท่ีมี

ขนาดกลางกบัขนาดเลก็ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 24  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา  
                 ดา้นการตรวจสอบประเมินผล 
 

ดา้นการตรวจสอบ  ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 
ประเมินผล X  4.16 4.19 3.92 

ขนาดใหญ่ 4.16 - - 0.29* 
ขนาดกลาง 4.19 - - 0.24* 
ขนาดเลก็ 3.92 -0.29* -0.24* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

  จากตาราง 24 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ดา้นการตรวจสอบประเมินผล พบว่า สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่กบัขนาดเล็ก และสถานศึกษาท่ีมี

ขนาดกลางกบัขนาดเลก็ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 25  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา  
                  ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
 
ดา้นการนาํผลการประเมิน  ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

มาปรับปรุงงาน X  4.16 4.12 3.97 
ขนาดใหญ่ 4.16 - - 0.20* 
ขนาดกลาง 4.12 - - 0.20* 
ขนาดเลก็ 3.97 -0.20* -0.20* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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 จากตาราง 25 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ด้านการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน พบว่า สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่กบัขนาดเล็ก และ
สถานศึกษาที่มีขนาดกลางกับขนาดเล็ก มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 26  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา  
                 ดา้นการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
 

ดา้นการจดัทาํรายงาน  ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 
ประเมินตนเอง X  4.09 3.99 3.82 

ขนาดใหญ่ 4.09 - - 0.28* 
ขนาดกลาง 3.99 - - 0.22* 
ขนาดเลก็ 3.82 -0.28* -0.22* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 จากตาราง 26 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ด้านการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  พบว่า  สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก 
และสถานศึกษาที่มีขนาดกลางกบัขนาดเล็ก มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
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ตาราง 27  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา  
                 ดา้นรายงานประจาํปี  
 

ดา้นรายงานประจาํปี  ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 
     X  4.25 4.19 3.97 
ขนาดใหญ่ 4.25 - - 0.28* 
ขนาดกลาง 4.19 - - 0.26* 
ขนาดเลก็ 3.97 -0.28* -0.26* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
  จากตาราง 27 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ด้านรายงานประจาํปี พบวา่ สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่กบัขนาดเลก็ และสถานศึกษาท่ีมีขนาดกลาง
กบัขนาดเลก็ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 28  เปรียบเทียบความคิดเห็นของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 
                 ในสถานศึกษา 
 

การดําเนินการประกนั
คุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

ประสบการณ์ 
การทาํงาน 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F p 

การเตรียมความพร้อม 
ของบุคลากร 

นอ้ยกวา่ 10 ปี ระหวา่งกลุ่ม 4.905 2 2.452 10.685* .000 
10-20 ปี ภายในกลุ่ม 117.054 510 .230   
มากกวา่ 20 ปี รวม 121.959 512    

การแต่งตั้งกรรมการ 
ท่ีรับผดิชอบ 

นอ้ยกวา่ 10 ปี ระหวา่งกลุ่ม 5.454 2 2.727 9.187* .000 
10-20 ปี ภายในกลุ่ม 151.393 510 .297   
มากกวา่ 20 ปี รวม 156.848 512    

การวางแผน 
การปฏิบติังาน 

นอ้ยกวา่ 10 ปี ระหวา่งกลุ่ม 4.772 2 2.386 7.774* .000 
10-20 ปี ภายในกลุ่ม 156.540 510 .307   

 มากกวา่ 20 ปี รวม 161.312 512    
การดาํเนินการตามแผน นอ้ยกวา่ 10 ปี ระหวา่งกลุ่ม 2.692 2 1.346 4.811* .009 

10-20 ปี ภายในกลุ่ม 142.691 510 .280   
 มากกวา่ 20 ปี รวม 145.383 512    
การตรวจสอบประเมินผล นอ้ยกวา่ 10 ปี ระหวา่งกลุ่ม 2.017 2 1.009 3.610* .028 

10-20 ปี ภายในกลุ่ม 142.478 510 .279   
 มากกวา่ 20 ปี รวม 144.495 512    
การนาํผลการประเมิน 
มาปรับปรุงงาน 

นอ้ยกวา่ 10 ปี ระหวา่งกลุ่ม 2.710 2 1.355 5.371* .005 
10-20 ปี ภายในกลุ่ม 128.636 510 .252   
มากกวา่ 20 ปี รวม 131.345 512    

การจดัทาํรายงาน 
ประเมินตนเอง 

นอ้ยกวา่ 10 ปี ระหวา่งกลุ่ม 5.828 2 2.914 11.925* .000 
10-20 ปี ภายในกลุ่ม 124.630 510 .244   
มากกวา่ 20 ปี รวม 130.459 512    
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ตาราง 28  (ต่อ) 
 

การดําเนินการประกนั
คุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

ประสบการณ์ 
การทาํงาน 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

SS df MS F p 

  รายงานประจาํปี นอ้ยกวา่ 10 ปี ระหวา่งกลุ่ม 4.460 2 2.230 7.944* .000 
 10-20 ปี ภายในกลุ่ม 143.159 510 .281   
 มากกวา่ 20 ปี รวม 147.619 512    

โดยภาพรวม นอ้ยกวา่ 10 ปี ระหวา่งกลุ่ม 4.277 2 2.138 10.572* .000 
 10-20 ปี ภายในกลุ่ม 103.161 510 .202   
 มากกวา่ 20 ปี รวม 107.438 512    

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของการดาํเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดา้นประสบการณ์การทาํงาน
ในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ดงันั้น จึงตอ้งนาํไปเปรียบเทียบรายคู่ (multiple comparison) โดยใชก้ารทดสอบแบบ Scheffe’s 
เพื่อหาวา่ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ดงัตาราง 29-37 
 
ตาราง 29  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 
                 ในสถานศึกษา ดา้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
 

ดา้นการเตรียม  นอ้ยกวา่ 10 ปี 10-20 ปี มากกวา่ 20 ปี 
ความพร้อมของบุคลากร X  4.16 3.97 3.95 
นอ้ยกวา่ 10 ปี 4.16 - - -0.21* 
10-20 ปี 3.97 - - -0.19* 
มากกวา่ 20 ปี 3.95 0.21* 0.19* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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 จากตาราง 29 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน
ในสถานศึกษา ดา้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร พบว่า ผูมี้ประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 
20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูมี้ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 10 ปี และ 10-20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05   
 
ตาราง 30  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 
                 ในสถานศึกษา ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 
 
ดา้นการแต่งตั้งกรรมการ  นอ้ยกวา่ 10 ปี 10-20 ปี มากกวา่ 20 ปี 

ท่ีรับผดิชอบ X  4.14 4.00 3.91 
นอ้ยกวา่ 10 ปี 4.14 - - - 
10-20 ปี 4.00 - - -0.22* 
มากกวา่ 20 ปี 3.91 - 0.22* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 จากตาราง 30 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน
ในสถานศึกษา ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ พบว่า ผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษา
มากกวา่ 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูมี้ประสบการณ์ทาํงานในสถานศึกษา 10-20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05   
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ตาราง 31  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 
                 ในสถานศึกษา ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน 
 

ดา้นการวางแผน  นอ้ยกวา่ 10 ปี 10-20 ปี มากกวา่ 20 ปี 
การปฏิบติังาน X  4.23 4.09 4.03 

นอ้ยกวา่ 10 ปี 4.23 - - -0.15* 
10-20 ปี 4.09 - - -0.21* 
มากกวา่ 20 ปี 4.03 0.15* 0.21* - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

 จากตาราง 31 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน
ในสถานศึกษา ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน พบว่า ผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษา
มากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงานในสถานศึกษา 10-20 ปี 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 

ตาราง 32  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 
                 ในสถานศึกษา ดา้นการดาํเนินการตามแผน 
 

ดา้นการดาํเนินการ  มากกวา่ 20 ปี นอ้ยกวา่ 10 ปี 10-20 ปี 
ตามแผน X  4.22 4.10 4.07 

มากกวา่ 20 ปี 4.22 - - 0.15* 
นอ้ยกวา่ 10 ปี 4.10 - - - 
10-20 ปี 4.07 -0.15* - - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

  จากตาราง 32 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน
ในสถานศึกษา ดา้นการดาํเนินการตามแผน พบว่า ผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษา
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มากกวา่ 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงานในสถานศึกษา 10-20 ปี และผูท่ี้มี
ประสบการณ์ทาํงานในสถานศึกษา นอ้ยกวา่ 10 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
ตาราง 33  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 
                 ในสถานศึกษา ดา้นการตรวจสอบประเมินผล 
 

ดา้นการตรวจสอบ

ประเมินผล 
 มากกวา่ 20 ปี นอ้ยกวา่ 10 ปี 10-20 ปี 

X  4.14 4.03 4.01 
มากกวา่ 20 ปี 4.14 - - 0.13* 
นอ้ยกวา่ 10 ปี 4.03 - - - 
10-20 ปี 4.01 -0.13* - - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 จากตาราง 33 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน
ในสถานศึกษา ดา้นการตรวจสอบประเมินผล พบว่า ผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษา
มากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงานในสถานศึกษา 10-20 ปี 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
ตาราง 34  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 
                 ในสถานศึกษา ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
 

ดา้นการนาํผลการประเมินมา  มากกวา่ 20 ปี นอ้ยกวา่ 10 ปี 10-20 ปี 
ปรับปรุงงาน X  4.15 4.03 3.99 

มากกวา่ 20 ปี 4.15 - - 0.16* 
นอ้ยกวา่ 10 ปี 4.03 - - - 
10-20 ปี 3.99 -0.16* - - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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 จากตาราง 34 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน
ในสถานศึกษา ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน พบว่า ผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงาน
ในสถานศึกษามากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงานในสถานศึกษา 
10-20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
ตาราง 35  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 
                 ในสถานศึกษา ดา้นการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
 
ดา้นการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง  มากกวา่ 20 ปี นอ้ยกวา่ 10 ปี 10-20 ปี 
 X  4.06 3.92 3.83 
มากกวา่ 20 ปี 4.06 - 0.14* 0.23* 
นอ้ยกวา่ 10 ปี 3.92 -0.14* -  
10-20 ปี 3.83 -0.23* - - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 จากตาราง 35 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน
ในสถานศึกษา ดา้นการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง พบวา่ ผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษา
มากกวา่ 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงานในสถานศึกษา 10-20 ปี และผูท่ี้มี
ประสบการณ์ทาํงานในสถานศึกษา นอ้ยกวา่ 10 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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ตาราง 36  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 
                 ในสถานศึกษา ดา้นรายงานประจาํปี 
 

ดา้นรายงานประจาํปี  มากกวา่ 20 ปี นอ้ยกวา่ 10 ปี 10-20 ปี 
 X  4.22 4.06 4.02 
มากกวา่ 20 ปี 4.22 - 0.16* 0.20* 
นอ้ยกวา่ 10 ปี 4.06 -0.16* - - 
10-20 ปี 4.02 -0.20* - - 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
  จากตาราง 36 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน
ในสถานศึกษา ดา้นรายงานประจาํปี พบว่า ผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษามากกว่า 
20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงานในสถานศึกษา 10-20 ปี และผูท่ี้มี
ประสบการณ์ทาํงานในสถานศึกษา นอ้ยกวา่ 10 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

128 

ตาราง 37  เปรียบเทียบความคิดเห็นของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    
                 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ขอ้ท่ี 
การดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
และปริญญาตรี 

(n =332) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
(n =181) 

t p 

X  S.D. X  S.D. 
1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 4.03 0.50 4.09 0.46 -1.433 .152 
2 การแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ 3.98 0.55 4.10 0.56 -2.291* .023 
3 การวางแผนการปฏิบติังาน 4.12 0.56 4.14 0.56 -.446 .656 
4 การดาํเนินการตามแผน 4.11 0.55 4.18 0.49 -1.414 .158 
5 การตรวจสอบประเมินผล 4.05 0.54 4.11 0.51 -1.297 .195 
6 การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 4.04 0.52 4.11 0.49 -1.404 .161 
7 การจดัทาํรายงานประเมินตนเอง 3.92 0.50 3.98 0.52 -1.416 .158 
8 รายงานประจาํปี 4.08 0.53 4.16 0.56 -1.624 .105 
 รวม 4.03 0.46 4.10 0.45 -1.740 .082 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 จากตาราง 37 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวม
และรายดา้นพบวา่ ความคิดเห็นของครูผูส้อนและครูผูรั้บผดิชอบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา
ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ
ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตอนที ่3 การดําเนินการสนทนากลุ่ม (Focus group)  
 จากการสรุปผลจากแบบสอบถามการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูว้ิจยันาํเสนอแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยใชก้รอบการวิเคราะห์องคก์าร 
(Organizational Analysis) ตามแนวคิดของ ฮา โรลด ์เลวิส (Harold Leavitt, 1973, p. 34; อา้งถึงใน 
สมหมาย สร้อยนาคพงษ,์ ม.ป.ป., หนา้ 1) มาเป็นกรอบในการนาํเสนอ ใน 4 ประเดน็ ดงัน้ี  
   1) โครงสร้างการบริหาร การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   2) บุคลากรท่ีดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   3) ภารกิจการดาํเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   4) เทคโนโลย ีเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการเตรียมการและดาํเนินงานประกนัคุณภาพ  
 ผลการสนทนากลุ่ม แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่า
โครงสร้างการบริหาร  การดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซ่ึงผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน ครูผูรั้บผดิชอบ/หวัหนา้ฝ่าย และครูผูส้อน แต่ละคนใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัน้ี 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 1 ให้ความเห็นว่า… “การจดัโครงสร้างการบริหาร
ระบบประกนัคุณภาพภายในควรดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของสถานศึกษาตามมาตรา 39 
แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีกระทรวง
กระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการงบประมาณการบริหารบุคคลและ

การบริหารทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้นควรมีผูป้ฏิบติังานทั้งระดับอาํนวยการและ
ระดบัดาํเนินการ ซ่ึงโครงสร้างระดบัอาํนวยการนั้นควรประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา            
เป็นประธานรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร เป็นกรรมการ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป เป็นกรรมการ และหวัหนา้ฝ่ายวดัและประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ส่วนโครงสร้างระดบัดาํเนินการนั้นควรประกอบดว้ย รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน
ครูหัวหนา้ฝ่ายช่วงชั้น เป็นกรรมการ หัวหนา้ฝ่ายวดัและประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัความเหมาะสมของโรงเรียนนั้นดว้ย” 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 2 ให้ความเห็นว่า… “โครงสร้างงานของสถานศึกษา              
ควรประกอบดว้ย ระดบัอาํนวยการ และระดบัดาํเนินงาน ซ่ึงตอ้งมีผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ          
งานบุคลากร งานงบประมาณ งานบริหารทัว่ไป และงานวดัและประเมิน แต่ละโรงเรียนจะแบ่งเป็น
ก่ีฝ่าย แลว้แต่ความเหมาะสมของโรงเรียน”  
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  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 3 ใหค้วามเห็นว่า… “โครงสร้างงานประกนัคุณภาพของ
สถานศึกษาน่าจะอยูใ่นฝ่ายงานวิชาการ และอยูใ่นกลุ่มงานวดัผลประเมินผลและมาตรฐานคุณภาพ
ทางวิชาการของโรงเรียน ควรจดัเกบ็ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ” 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 4 ใหค้วามเห็นว่า… “ควรเป็นลกัษณะโครงสร้างท่ีพิจารณา
ในเชิงปริมาณ และกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ควรแบ่งโครงสร้างท่ีชดัเจนอาจแบ่งเป็น 2 ระดบั
ก็ไดเ้ช่น ระดบัอาํนวยการ และระดบัดาํเนินการ โดยระดบัอาํนวยการ ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป และ
หวัหนา้ฝ่ายวดัและประเมินผล ส่วนระดบัดาํเนินการ ประกอบดว้ย รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
ครูหวัหนา้ฝ่ายช่วงชั้น หวัหนา้ฝ่ายวดัและประเมินผล” 
  ครูรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 1 ใหค้วามเห็นวา่… “การวิเคราะห์โครงสร้าง
การบงัคบับญัชาในดา้นการตดัสินใจ ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์าร และในการดาํเนินการ
ควรประกอบดว้ย ระดบัอาํนวยการ และระดบัดาํเนินการ” 
  ครูผูส้อนคนท่ี 1 ใหค้วามเห็นวา่… “โครงสร้างการบริหารควรแบ่งเป็นระดบัอาํนวยการ 
และระดบัดาํเนินการ ระดบัอาํนวยการ ควรประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป และหัวหน้าฝ่ายวดัและประเมินผล  
ส่วนระดบัดาํเนินการ ประกอบดว้ย รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ ครูหัวหนา้ฝ่ายช่วงชั้น หัวหนา้
ฝ่ายวดัและประเมินผล เพื่อการบริหารงานประกนัคุณภาพท่ีมีคุณภาพควรมีแผนประกนัคุณภาพ 
FLOW งานประกนัคุณภาพ ควรมีการกาํหนดวตัถุประสงค ์กาํหนดมาตรฐาน ตวับ่งช้ี กาํหนดไว้
ในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยกาํหนดงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง
เป็นผูส้รุปรวบรวมหลกัฐาน ร่องรอย กิจกรรมท่ีดาํเนินงานในรอบปีไวอ้ย่างเป็นระบบ และ
ใหค้รบถว้นทุกดชันีของแต่ละมาตรฐาน หลกัฐานเอกสารร่องรอยต่างๆ อาจเป็นทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชว้ดักิจกรรมตลอดจนเกณฑท่ี์ใชป้ระเมิน” 
     ครูรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 2 ใหค้วามเห็นว่า… “พิจารณาจากการกาํหนด
คุณวุฒิทางการศึกษาและการผ่านการศึกษาอบรมของบุคลากร ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร
จะกาํหนดเกณฑไ์วสู้งมาก โดยโครงสร้างการบริหารควรประกอบดว้ยระดบัอาํนวยการและระดบั
ดาํเนินการ” 
  ครูผูส้อนคนท่ี 2 ใหค้วามเห็นว่า… “ถา้มีการจดัโครงสร้างการทาํงานท่ีดี จะทาํให้
การบริหารองคก์ารมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการทาํงานจะมีลกัษณะองคก์ารแนวราบ บุคลากร
ท่ีทาํงานจะทาํงานร่วมกันเป็นทีม  มีการจาํกัดจาํนวนบุคลากร  ถือเสมือนแต่ละหน่วยงาน 
โดยโครงสร้างการบริหารควรประกอบดว้ยระดบัอาํนวยการและระดบัดาํเนินการ” 
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  ครูรับผิดชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 3 ให้ความเห็นว่า… “โครงสร้างองคก์าร 
ควรประกอบดว้ย ระดบัอาํนวยการและระดบัดาํเนินการ เพราะโครงสร้างเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริหารและพนกังานขององคก์าร การออกแบบโครงสร้างองคก์ารเป็นแบบแนวตั้ง
หรือแนวนอน หรือ แบ่งตามหนา้ท่ีหรือแบ่งตามแผนก ฯลฯ จะมีผลต่อสายการบงัคบับญัชา อาํนาจ
การตดัสินใจ การกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่ง การประสานงาน การใช้
กฎระเบียบและวิธีปฏิบติัของบุคคลในตาํแหน่งหน้าท่ีต่างๆ ภายในองคก์าร อนัส่งผลต่อทศันคติ 
ความพึงพอใจ และผลผลิตของบุคลากร” 
  ครูผูส้อนคนท่ี 3 ใหค้วามเห็นว่า… “เพ่ือการจดัโครงสร้างการบริหาร ระบบประกนั
คุณภาพภายในควรดาํเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาตามมาตรา 39 แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ดงันั้นมีการกาํหนด
โครงสร้างการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษา อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย ระดบัอาํนวยการ
และระดบัดาํเนินการ ซ่ึงระดบัอาํนวยการ อาจประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป และหัวหน้าฝ่ายวดัและประเมินผล ส่วนระดบัดาํเนินการ 
ประกอบดว้ย รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน หวัหนา้ฝ่ายวดัและประเมินผล” กไ็ด ้ 
  ครูรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 4 ใหค้วามเห็นว่า… “โครงสร้างงานประกนั
คุณภาพของสถานศึกษาในการบริหารในการประกนัคุณภาพควรให้ความสาํคญักบัโครงสร้าง
การบริหารท่ีประกอบดว้ย สายงานบงัคบับญัชา และผูรั้บผดิชอบสายงานบงัคบับญัชา ควรมีหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบการประกันคุณภาพท่ีชัดเจน และควรบริหารงานในรูปคณะกรรมการท่ีเรียกว่า
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน โดยมีหวัหนา้สถานศึกษาเป็นประธาน และมีตวัแทนทุกฝ่าย 
เป็นกรรมการมีหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ผูรั้บผดิชอบ ควรแต่งตั้ง และ
กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และสามารถแต่งตั้งคณะทาํงานได้
ตามความเหมาะสม เช่น คณะอนุกรรมการ ควบคุมคุณภาพ มีหน้าท่ีประสานงาน และควบคุม 
การปฏิบติังาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน มีหนา้ท่ีตรวจติดตามผลการปฏิบติั 
ประเมิน และเขียนรายงานประเมินตนเองของโรงเรียน เป็นตน้ ทั้งน้ีผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้ งฯ 
ตอ้งมีความรู้ มีมนุษยสมัพนัธ์ดี และมีการประกาศแต่งตั้งใหบุ้คลากรทราบอยา่งทัว่ถึง”  
  ครูผูส้อนคนท่ี 4 ใหค้วามเห็นวา่… “ควรเป็นลกัษณะโครงสร้างท่ีชดัเจน อาจแบ่งเป็น 
2 ระดบัก็ไดเ้ช่น ระดบัอาํนวยการ และระดบัดาํเนินการ และการแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ ควรแต่งตั้ง 
และกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และสามารถแต่งตั้งคณะทาํงาน
ไดต้ามความเหมาะสม”    
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 สรุปด้านโครงสร้างการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                  1) ดา้นโครงสร้างการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรประกอบดว้ย 
2 ระดบั คือ ระดบัอาํนวยการ ระดบัดาํเนินการ  
                    (1) ระดับอาํนวยการ ประกอบด้วย  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร เป็นกรรมการ หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทัว่ไป เป็นกรรมการ และหัวหนา้ฝ่ายวดัและประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ  
มีหนา้ท่ีดงัน้ี  
                            แต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 
เพื่อกาํกบั ควบคุม ดูแล และอาํนวยความสะดวกให้แก่งานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 
ในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ประสานงานภายในสถานศึกษา
และภายนอกสถานศึกษาต่องานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน เป็นการดาํเนินงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบ้ริหารควรมีการพฒันาการบริหารจดัการอย่างต่อเน่ือง
มีการมอบหมายงานใหบุ้คลากรตามความรู้ ความสามารถ 
                  (2) ระดบัดาํเนินการ ประกอบดว้ย รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน 
ครูหัวหนา้ฝ่ายช่วงชั้น เป็นกรรมการ หัวหนา้ฝ่ายวดัและประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ  
มีหนา้ท่ีดงัน้ี  
                               ศึกษาและวิเคราะห์ดชันีช้ีวดัและกาํหนดเกณฑม์าตรฐานในแต่ละมาตรฐานของ
งานประกนัคุณภาพใหส้อดคลอ้งกบัโครงการต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงาน โครงการของโรงเรียน
ใหค้รบถว้นจากมาตรฐาน กาํหนดงาน/แผนงาน schedule ของงานประกนัท่ีจะตอ้งรายงานคุณภาพ 
บริหารโรงเรียน และรายงานต่อหน่วยเหนือ 
  2) บุคลากรท่ีดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
ครูผูรั้บผิดชอบ/หัวหน้าฝ่าย และครูผูส้อน แต่ละคนให้ขอ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัน้ี 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 1 ให้ความเห็นว่า… “มีความรู้อย่างดีในเร่ือง
การวดัการประเมินผล อาจรวมถึงงานวิจยัดว้ย เพราะงานประกนัคุณภาพเป็นการประเมินผลการทาํงาน
ใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพตอ้งรู้ในเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั
ใหค้รอบคลุมในท่ีน้ีหน่วยท่ีจะวดัและประเมินเป็นสถานศึกษา” 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 2 ให้ความเห็นว่า… “ผูรั้บผิดชอบจะตอ้งมีความรู้
ในทุกเร่ืองของสถานศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ ตอ้งรู้จกัภารกิจ /งานของสถานศึกษาอยา่งลึกซ้ึง ครอบคลุม
ทุกเร่ืองของสถานศึกษาว่างานแต่ละงานมีรายละเอียดอะไรบา้ง งานบางอย่างไม่สามารถวดัได้
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โดยวิธีตรง บางอย่างอาจตอ้งเทียบเคียง โดยเฉพาะคุณลกัษณะต่างๆ ของครู นักเรียน เป็นตน้ 
งานบางอยา่งเป็นนามธรรมไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรงตอ้งกาํหนดใหช้ดัว่างานนั้นคืออะไร สามารถ
วดัไดอ้ยา่งไร ตีค่าผลการประเมินไดอ้ยา่งไร รวมถึงตอ้งมีจิตวิทยา รู้จกันกัเรียน / ธรรมชาติของนกัเรียน 
รู้จกัชุมชน ผูป้กครองในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี” 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 3 ใหค้วามเห็นว่า… “มีประสบการณ์ / ความชาํนาญ 
ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพจะตอ้งมีประสบการณ์เคยผ่านการประเมิน, ผา่นการถูกประเมิน

มาแลว้ จะทาํใหเ้ขามีมุมมองท่ีเขา้ใจในเกณฑก์ารวดัผล เขา้ใจในเน้ือหาท่ีจะถูกประเมินเป็นอยา่งดี”
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 4 ใหค้วามเห็นวา่… “มีความสามารถในดา้นมนุษยสมัพนัธ์
อยา่งดีเยีย่ม ทั้งน้ี สถานศึกษาจะเป็นแหล่งท่ีรวมของผูมี้ความรู้/ ประสบการณ์ยอ่มแตกต่างจากหน่วยอ่ืน  ๆ
การประสานงานกับครู นักเรียน ผูป้กครอง หน่วยเหนือ หรือจากสถานศึกษาอ่ืนๆ การวดั 
การประเมินสถานศึกษาตอ้งขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งครู นกัเรียน ผูบ้ริหาร นกัการภารโรง 
ผู ้ปกครอง  ฯลฯ  เพื่อให้ได้ข้อมูล  สารสนเทศ  ข้อเท็จจริง  ความจริงต่างๆ  อย่างครบถ้วน 
การมีมนุษยสมัพนัธ์จะช่วยไดเ้ป็นอยา่งดี” 
  ครูรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 1 ใหค้วามเห็นวา่… “มีความสามารถวางแผน
เพื่อรับการประเมิน จะตอ้งประชุมช้ีแจงคณะครูในโรงเรียน เพื่อตอ้งการขอ้มูลตามท่ีอยูใ่นท่ีต่างๆ 
โดยทัว่ไปขอ้มูลมี 2 ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไปท่ีสถานศึกษามีอยู ่เช่น เอกสารงบประมาณ บนัทึกการเรียน
ของนักเรียน บนัทึกการสอนของครู บนัทึกการประชุม แบบประเมินก่อนเรียน – หลงัเรียน
ในแต่ละวิชา แต่ละห้องเรียน บนัทึกสุขภาพของนักเรียนทุกคน บนัทึกครูเวรประจาํวนั บนัทึก
การมาเรียนประจาํวนั บญัชีเรียกช่ือ สมุดประจาํชั้น เป็นตน้ และขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐานกลาง
ท่ีไดจ้ากเขตพื้นท่ี กระทรวงฯ เพื่อใชเ้ปรียบเทียบกบัของโรงเรียนตนเอง” 
  ครูผูส้อนคนท่ี 1 ใหค้วามเห็นวา่… “ความสามารถในการรวบรวมหลกัฐานขอ้มูล  
ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งทราบวา่จะรวบรวมหลกัฐานขอ้มูลทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีจะหาไดจ้ากสถานศึกษา

และชุมชนเป็นหลกัฐานขอ้เทจ็จริงจากการปฏิบติักิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น รายงานผลการดาํเนินงาน 
รูปภาพ แผน่พบัประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้” 
  ครูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพคนท่ี 2 ให้ความเห็นว่า… “ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล การท่ีมีขอ้มูลอยา่งมากมายบางคร้ังจะเป็นขยะไป หากจดัทาํเป็นสารสนเทศ
เปรียบเทียบหรือจดัทาํเป็นสถิติ ตาราง แผนภาพ ฯลฯ กจ็ะทาํใหดู้ง่ายและเห็นความกา้วหนา้อุปสรรค
ของการดาํเนินงานไดช้ดัเจนข้ึน” 
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  ครูผูส้อนคนท่ี 2 ใหค้วามเห็นวา่… “ความสามารถในการจดัทาํรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) โดยใชข้อ้มูลท่ีมีอยูเ่ป็นฐานในการเขียน เพื่อส่งให้ผูป้ระเมินเขา้มาตรวจสอบและ
ใชเ้ป็นเสมือนลายแทงในการประเมินภายนอกได”้ 
  ครูรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 3 ใหค้วามเห็นวา่… “ทกัษะในการส่ือสาร
ดว้ยวาจา ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งสามารถในการรายงานดว้ยวาจา รู้ขั้นตอนในการรายงาน จดัเป็นระบบวา่ 
จะรายงานดา้นอะไรบา้ง โดยยดึประเด็นมาตรฐานดชันีต่างๆ อยา่งราบร่ืนครบถว้น และควรมีทกัษะ
ในการเจรจา ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งมีความสามารถในการโนม้นา้วจิตใจของเพ่ือนครู นกัเรียน ผูป้กครอง  
กรรมการสถานศึกษา เขา้ร่วมใหร้ายงานต่อผูป้ระเมินภายนอกไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์
ต่อสถานศึกษา” 
  ครูผูส้อนคนท่ี 3 ใหค้วามเห็นว่า… “มีความรู้อยา่งดีในเร่ืองการวดั การประเมินผล 
อาจรวมถึงงานวิจยัดว้ย เพราะงานประกนัคุณภาพเป็นการประเมินผลการทาํงานให้ไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพตอ้งรู้ในเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัให้ครอบคลุม
ในท่ีน้ีหน่วยท่ีจะวดัและประเมินเป็นสถานศึกษา” 
  ครูรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 4 ใหค้วามเห็นว่า… “ผูรั้บผดิชอบจะตอ้ง
มีความรู้ในทุกเร่ืองของสถานศึกษา ซ่ึงได้แก่ ตอ้งรู้จกัภารกิจ/งานของสถานศึกษาอย่างลึกซ้ึง 
ครอบคลุมทุกเร่ืองของสถานศึกษาวา่งานแต่ละงานมีรายละเอียดอะไรบา้ง งานบางอยา่งไม่สามารถ
วดัไดโ้ดยวิธีตรง บางอยา่งอาจตอ้งเทียบเคียง โดยเฉพาะคุณลกัษณะต่างๆ ของครู นกัเรียน เป็นตน้ 
งานบางอยา่งเป็นนามธรรมไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรงตอ้งกาํหนดใหช้ดัว่างานนั้นคืออะไร สามารถ
วดัไดอ้ยา่งไร ตีค่าผลการประเมินไดอ้ยา่งไร รวมถึงตอ้งมีจิตวิทยา รู้จกันกัเรียน/ธรรมชาติของนกัเรียน 
รู้จกัชุมชน ผูป้กครองในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี” 
  ครูผูส้อนคนท่ี 4 ให้ความเห็นว่า… “มีประสบการณ์/ความชาํนาญ ผูรั้บผิดชอบ
งานประกนัคุณภาพจะตอ้งมีประสบการณ์เคยผา่นการประเมิน ผา่นการถูกประเมินมาแลว้ จะทาํให้
เขามีมุมมองท่ีเขา้ใจในเกณฑก์ารวดัผล เขา้ใจในเน้ือหาท่ีจะถูกประเมินเป็นอยา่งดี”  
 สรุปบุคลากรทีด่ําเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1) บุคลากรท่ีดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ระดบัควรให้ความเอาใจใส่

บุคลากรในการดาํเนินงานของสถานศึกษา ครูเป็นครูมืออาชีพ ครูพฒันาตนเองในการจดัการเรียนรู้ 
อยูเ่สมอ บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการประกนัคุณภาพมีความรู้
เก่ียวกับการประเมินภายในเป็นแนวทางเดียวกัน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน 
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มีวิสัยทศัน์ท่ีดีในการดาํเนินงาน และบุคลากรมีเพียงพอ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือดาํเนินงาน
ในระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2) ภารกิจการดาํเนินการประเดน็คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ซ่ึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครูผูรั้บผิดชอบ/หัวหนา้ฝ่าย และครูผูส้อน แต่ละคนให้
ขอ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัน้ี 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 1 ใหค้วามเห็นวา่… “ควรมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบท่ีมีการกาํหนด วตัถุประสงค ์วิธีการทาํงาน / FLOW การดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพ กาํหนดกิจกรรมรวมถึงหลกัฐานเอกสาร/ ร่องรอยกิจกรรมต่างๆ หลกัฐาน ร่องรอย   
เคร่ืองมือวดักิจกรรมของแต่ละโครงการ / กิจกรรม และเกณฑท่ี์ประเมินแต่ละโครงการ/ กิจกรรม” 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 2 ใหค้วามเห็นวา่… “ควรมีการดาํเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีครอบคลุมงาน/ โครงการของ
โรงเรียน กาํหนดหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสะดวกในการประสานงาน กาํหนดผูป้ระสานงาน/ 
ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดระยะเวลาของแต่ละโครงการ/ กิจกรรมท่ีกาํหนดไวใ้นแผน กาํหนดรายงานผล
ขั้นตอน/ แบบประเมิน” 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 3 ใหค้วามเห็นว่า… “ควรมีการดาํเนินดา้นการกาํกบั 
ตรวจสอบ ประเมินผล การดาํเนินงานประกนัคุณภาพ ดาํเนินงานดงัน้ี มีการกาํหนดแนวทาง กาํกบั 
ตรวจสอบ การดาํเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม จดัทาํรายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีจะใชว้ดั/ 
ประเมิน กาํหนดผูรั้บผดิชอบในการกาํกบั ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงาน” 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 4 ให้ความเห็นว่า… “ควรมีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบ
ในการรับขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูรั้บรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี ไดแ้ก่ นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 
หน่วยงานตน้สงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน” 
  ครูรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 1 ใหค้วามเห็นว่า… “การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจาํปี จะตอ้งมีการเขียนรายงานแสดงหลกัฐานขอ้มูลและผลสัมฤทธ์ิของทุกวิชา 
ทุกโครงการ กิจกรรม” 
  ครูผูส้อนคนท่ี 1 ให้ความเห็นว่า… “การเขียนรายงานควรจะมีผูรั้บผิดชอบ
การสรุปผลการดาํเนินงาน ผูเ้ขียนรายงาน และการนาํเสนอขอ้มูล/ ผลสัมฤทธ์ิ/ ผลการจดักิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ” 
  ครูรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 2 ใหค้วามเห็นวา่… “ควรกาํหนดผูป้ระสานงาน/ 
ผูรั้บผดิชอบ กาํหนดระยะเวลาของแต่ละโครงการ/ กิจกรรมท่ีกาํหนดไวใ้นแผน” 
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  ครูผูส้อนคนท่ี 2 ให้ความเห็นว่า… “ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนการดาํเนินงาน
ท่ีชัดเจนมีการดาํเนินงานทุกด้านอย่างเป็นปัจจุบนั ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน
มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเชิงประจกัษแ์ละตามสภาพจริง” 
  ครูรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 3 ใหค้วามเห็นวา่… “การดาํเนินงานชดัเจน
โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีการปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
ชีวิตผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด” 
 ครูผูส้อนคนท่ี 3 ให้ความเห็นว่า… “ควรมีการกาํหนดเกณฑ์และรายละเอียด
ในการประกนัคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตอ้งจดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพ รายงานการศึกษาตนเอง 
รายงานการประเมินตนเองระดบัมหาวิทยาลยัและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษา”  
 ครูรับผิดชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 4 ให้ความเห็นว่า… “ผูบ้ริหารควรเยีย่ม
ผูป้ฏิบัติงานทุกระดับในโรงเรียน เพื่อติดตามการดาํเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคของ

การประกนัคุณภาพ ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง  ๆของโรงเรียนเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา”   
 ครูผูส้อนคนท่ี 4 ใหค้วามเห็นวา่… “ผูรั้บผดิชอบควรมีการจดัการประชุมเก่ียวกบั
การประกนัคุณภาพการศึกษา จดัทาํรูปแบบ SAR และคู่มือในการดาํเนินการต่างๆ ให้เหมาะสม  
ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ จดัระบบการวางแผนการดาํเนินการ การตรวจสอบและการพฒันา”  
                สรุปภารกจิการดําเนินการประเด็นคุณภาพงานภายในสถานศึกษา  ควรมีดังนี ้ 
  ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนการดาํเนินงานท่ีชัดเจน มีการดาํเนินงานทุกด้าน
อย่างเป็นปัจจุบนั และติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเชิงประจกัษแ์ละตามสภาพจริง และการดาํเนินงานชดัเจนโปร่งใส ตรวจสอบได ้
มีการปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัชีวิตผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด
 เทคโนโลย ีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการเตรียมการและดําเนินงานประกนัคุณภาพ  
  ซ่ึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครูผูรั้บผิดชอบ/หัวหน้าฝ่าย และครูผูส้อน แต่ละคน
ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัน้ี 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 1 ใหค้วามเห็นว่า… “การรวบรวมขอ้มูล หลกัฐานต่างๆ 
ท่ีมีมากนั้น ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งมีความรู้ดา้นเทคโนโลยใีนการนาํเสนอ เช่น อาจนาํเสนอเป็นแผนภูมิ 
หรืออาจเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ อาจเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ ได้ เจา้หน้าท่ี
มีความสามารถในดา้นน้ีจะทาํใหก้ารเตรียมการ/ การประเมินภายนอกของผูป้ระเมินสะดวกข้ึน” 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 2 ใหค้วามเห็นว่า… “อิทธิพลของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้โลกท่ีเราอาศยัเหมือนแคบลง การจดัการเก็บขอ้มูลข่าวสาร
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ในลกัษณะขอ้มูลดิบ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เต็มท่ี หากแต่ตอ้งจดัเก็บในรูปแบบของความรู้ หรือ
เป็นบทสรุปเชิงวิเคราะห์ จะให้ประโยชน์ได้มากกว่า โดยต้องจัดเก็บเฉพาะข้อมูลข่าวสาร
ท่ีผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ตีค่า และประมวลผลแลว้เท่านั้น ท่ีสมควรทาํการจดัเก็บ และคุม้ค่า 
ท่ีจะลงทุนโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มิใช่นาํระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน แต่ไม่เปล่ียนพฤติกรรม
การทาํงาน ผลท่ีไดก้จ็ะไม่คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายท่ีลงทุน” 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 3 ใหค้วามเห็นวา่… “การควบคุมดา้นขอ้มูล เป็นความสาํเร็จ
ท่ียิ่งใหญ่ขององคก์าร เพราะทุกแนวทางในการตดัสินใจตอ้งอาศยัขอ้มูลอย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหาร
ตอ้งการขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปริมาณและเวลาท่ีเหมาะสม” 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน คนท่ี 4 ให้ความเห็นว่า… “องคก์ารตอ้งมีการวางพื้นฐาน
ในเร่ืองการพฒันาความสามารถของพนกังานแต่ละคน การใหก้ารศึกษาและการจดัอบรม ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเทคโนโลยขีองสถานศึกษาจะตอ้งส่งผา่นความชาํนาญของคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึงได”้ 
  ครูรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 1 ใหค้วามเห็นว่า… “องคก์ารตอ้งสนบัสนุน
ดา้นเทคโนโลยหีรือใหค้วามช่วยเหลือดา้นการใหค้วามรู้และการจดัอบรมใหค้รูเพ่ือทาํใหส้ถานศึกษา

ไดรั้บผลดาํเนินงานตามท่ีวางเป้าหมายไว”้ 
  ครูผูส้อนคนท่ี 1 ให้ความเห็นว่า… “เจา้หน้าท่ีมีความสามารถในดา้นน้ีจะทาํให้
การเตรียมการ/ การประเมินภายนอกของผูป้ระเมินสะดวกข้ึน” 
  ครูรับผิดชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 2 ให้ความเห็นว่า… “สถานศึกษาควรจดัทาํ
คู่มือการประเมินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีแผนงาน และระบบ
การประกนัคุณภาพของสถานศึกษาใหส้ถานศึกษามีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง”  
                 ครูผูส้อนคนท่ี 2 ใหค้วามเห็นว่า… “ควรจดัทาํคู่มือการประเมินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อาทิเช่น เอกสารดัชนีตวัช้ีวดัมาตรฐานการประกันคุณภาพ และเอกสาร
เกณฑก์ารประกนัคุณภาพไวใ้หพ้ร้อมอยูเ่สมอ” 
  ครูรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 3 ใหค้วามเห็นว่า… “ควรมีคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอพร้อมต่อการอาํนวยความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูล หลกัฐานต่างๆ ท่ีมีมากนั้น 
และผูรั้บผดิชอบจะตอ้งมีความรู้ดา้นเทคโนโลยใีนการนาํเสนอ” 
  ครูผูส้อนคนท่ี 3 ใหค้วามเห็นว่า… “ควรจดัหาทรัพยากรท่ีเพียงต่อการจดัทาํรายงาน
การประเมินตนเองหรือรายงานประจาํปี และผูท่ี้จดัทาํรายงานควรเป็นผูมี้ความรู้ เก่ียวกบัวิธีการ
นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพอสมควร ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถสรุปผลการประเมินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
การจดัทาํรายงานควรดาํเนินการในส่วนท่ีสามารถทาํไปไดเ้ร่ือยๆ ก่อนส้ินปีการศึกษา ไม่จาํเป็นตอ้ง
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รอใหถึ้งส้ินปีการศึกษา เพราะจะทาํใหจ้ดัทาํรายงานไม่ทนักาํหนดเวลาท่ีจะตอ้งส่งหน่วยงานตน้สังกดั 
และเผยแพร่ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ”  
 ครูรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพคนท่ี 4 ใหค้วามเห็นว่า… “ในการวางแผนงาน และ
โครงการต่างๆ ของโรงเรียน ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ก่อนการวางแผนท่ีควรศึกษา
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ เป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาเป็นหลกัท่ีเป็นความตอ้งการส่วนรวมของสังคม
และประเทศชาติ หลกัการและแนวทางการจดัการศึกษาของไทย บริบทและการเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทย เช่น การจดัการเรียน การสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การจดัการสอนโดยเนน้เทคโนโลย ี
ICT สมยัใหม่ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหเ้กิดกบัผูเ้รียน การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีทกัษะในการทาํงาน”  
 ครูผูส้อนคนท่ี 4 ใหค้วามเห็นวา่… “ระบบสารสนเทศเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับกระบวนการ
ทาํงานประกนัคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากตอ้งมีการตดัสินใจในทุกระดบัท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลและ
สารสนเทศเป็นแนวทาง เช่น การตดัสินใจเร่ืองของการกาํหนดเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลผลการเรียนรู้ ผลการปฏิบติังาน รวมทั้งความตอ้งการในอนาคตของ
ผูเ้รียนและการกาํหนดยทุธศาสตร์เพ่ือสนองเป้าหมายท่ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัเลือกยทุธศาสตร์ต่างๆ 
ดว้ยเช่นกนั”  
              สรุปเทคโนโลยี  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการเตรียมการและดาํเนินงานประกันคุณภาพ 
ควรมีความพร้อมดงัน้ี  
  เอกสารดชันีตวัชีวดัมาตรฐานการประกนัคุณภาพและเอกสารเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ   
ใชค้อมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สาํหรับอาํนวยความสะดวก มีแผนงาน โครงการ ประจาํปีของโรงเรียน 
และขอ้มูลพื้นฐานท่ีจาํเป็นของโรงเรียน เช่น รายช่ือนักเรียน รายได้ของผูป้กครอง อาชีพ วยั 
วุฒิการศึกษา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนทุกสาขา อาชีพ ประเพณีวฒันธรรมประจาํถ่ิน ขอ้มูล 
การประกอบอาชีพ การเขา้ศึกษาของนกัเรียนเก่า  
  สถานศึกษาควรจดัทาํคู่มือการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีแผนงานผดุงระบบการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ

อยา่งต่อเน่ือง 
                สรุปผลจากการดําเนินการสนทนากลุ่ม 
                จากการสนทนากลุ่มดงักล่าว ผูว้ิจยัสรุปเพื่อนาํเสนอแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดด้งัน้ี  
  1) ดา้นโครงสร้างการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรประกอบดว้ย  
2 ระดบั คือ ระดบัอาํนวยการ ระดบัดาํเนินการ แต่ละระดบัมีการดาํเนินการดงัน้ี 
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  (1) ระดับอาํนวยการ ประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน หวัหนา้ฝ่ายบุคลากร เป็นกรรมการ หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
เป็นกรรมการ และหวัหนา้ฝ่ายวดัและประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    มีหนา้ท่ีดงัน้ี  
    ก. แต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 
   ข. กาํกบั ควบคุม ดูแล และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่งานประกนัคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน  
   ค. กาํหนดแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  
   ง. ประสานงานภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาต่องานประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียน 
   จ. ดาํเนินงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ฉ. ผูบ้ริหารควรมีการพฒันาการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ืองมีการมอบหมายงาน
ใหบุ้คลากรตามความรู้ ความสามารถ 
  (2) ระดบัดาํเนินการ ประกอบดว้ย รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน
ครูหวัหนา้ฝ่ายช่วงชั้น เป็นกรรมการ หวัหนา้ฝ่ายวดัและประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    มีหนา้ท่ีดงัน้ี  
    ก. ศึกษาและวิเคราะห์ดชันีช้ีวดัและกาํหนดเกณฑม์าตรฐานในแต่ละมาตรฐาน
ของงานประกนัคุณภาพใหส้อดคลอ้งกบัโครงการต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงาน โครงการของโรงเรียน
ใหค้รบถว้นจากมาตรฐาน  
    ข. กาํหนดงาน/แผนงาน schedule ของงานประกนัท่ีจะตอ้งรายงานฯ บริหาร
โรงเรียน และรายงานต่อหน่วยเหนือ 
  2) บุคลากรท่ีดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  (1) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและควรให้ความเอาใจใส่บุคลากรในการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา  
  (2) ครูเป็นครูมืออาชีพ ครูพฒันาตนเองในการจดัการเรียนรู้อยูเ่สมอ  
  (3) บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการประกนั
คุณภาพมีความรู้เก่ียวกบัการประเมินภายในเป็นแนวทางเดียวกนั  
  (4) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน มีวิสยัทศัน์ท่ีดีในการดาํเนินงาน  
  (5) บุคลากรมีเพียงพอ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือดาํเนินงานในระบบ 
การประกนัคุณภาพภายใน 
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   3) ภารกิจการดาํเนินการประเดน็คุณภาพภายในสถานศึกษา ควรมีดงัน้ี  
  (1) ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน   
  (2) มีการดาํเนินงานทุกดา้นอยา่งเป็นปัจจุบนั และติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนท่ีวางไว ้ 
  (3) มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเชิงประจกัษแ์ละตามสภาพจริง  
  (4) การดาํเนินงานชดัเจนโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีการปรับปรุงการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง และจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัชีวิตผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด 
   4) เทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการเตรียมการและดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 
ควรมีความพร้อมดงัน้ี  
  (1) เอกสารดชันีตวัชีวดัมาตรฐานการประกนัคุณภาพและเอกสารเกณฑก์ารประกนั
คุณภาพ  
  (2) คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สาํหรับอาํนวยความสะดวก 
  (3) แผนงาน โครงการ ประจาํปีของโรงเรียน 
  (4) ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจาํเป็นของโรงเรียน เช่น รายช่ือนกัเรียน รายไดข้องผูป้กครอง 
อาชีพ วยั วฒิุการศึกษา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนทุกสาขา อาชีพ ประเพณีวฒันธรรมประจาํถ่ิน 
ขอ้มูล การประกอบอาชีพ การเขา้ศึกษาของนกัเรียนเก่า  
  (5) สถานศึกษาควรจดัทาํคู่มือการประเมินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีแผนงานผดุงระบบการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ

อยา่งต่อเน่ือง 




