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ศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในของครู โรงเรี ยน
บริ หารธุ รกิ จ อยุ ธ ยา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1 สํานักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
นายมนต์ชยั
สุ วรรณหงษ์
นายขวัญชัย พัชนะพานิช
2554
บทคัดย่อ

การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิ บตั ิงานและเปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในของครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1 สํานักบริ หารงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ใน 9 ด้าน คือ ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ด้านการจัดระบบบริ หาร และสารสนเทศ ด้านการ
จัดทําแผนพัฒนาโรงเรี ยนที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ด้านการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาโรงเรี ยน
ด้านการตรวจสอบแล้ว ทบทวนคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่
กําหนด ด้านการรายงานคุ ณภาพการศึกษาประจําปี และด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1 สํานักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ปี การศึกษา 2553 จํานวน 31 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
การประกันคุ ณภาพภายในของครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1 สํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน ใน 9 ด้าน ที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึ้น จํานวน 50 ข้อ โดยเป็ นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ

ข
ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับพฤติกรรมการปฏิ บตั ิงานการประกันคุณภาพภายในของครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจ
อยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1 สํานัก
บริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน อยูใ่ นระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน
2. การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการปฏิ บ ตั ิ งานการประกันคุ ภาพภายในของครู โรงเรี ย น
บริ หารธุ รกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1
สํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน เมื่อจําแนกตามครู เพศชายและเพศหญิง
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุ ณภาพภายในไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการปฏิ บ ตั ิ งานการประกันคุ ภาพภายในของครู โรงเรี ย น
บริ หารธุ รกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1
สํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน เมื่อจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน
ของครู โดยภาพรวมมีระดับพฤติกรรมการปฏิบดั ิงานการประกันคุณภาพภายในไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาํ เร็ จสมบูรณ์ได้โดยดีโดยตลอดต้องขอขอบคุณในความกรุ ณาอย่าง
ยิง่ จาก นายขวัญชัย พัชนะพานิช อาจารย์ผคู้ วบคุมการวิจยั ได้กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและข้อมูล
เสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนแก้ไข ข้อบกพร่ อง เพื่อให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีความถูกต้องสมบูรณ์
ผูค้ น้ คว้าอิสระนี้รู้สึกทราบซึ่ งจึงของกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง ของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา ศึกษา
สภาพการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในของครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา สํากัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
ท้ายสุ ดนี้ คุณค่าทั้งหมดที่เกิดจากงานวิจยั ในครั้งนี้ ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาบุพการี ของผูว้ ิจยั
และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่อยู่เบื้องหลังแห่ งการวางรากฐานการศึกษาให้กบั ผูว้ ิจยั ตั้งแต่อดี ตจึงถึ ง
ปัจจุบนั
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง

การศึกษาเป็ นพื้นฐานที่จะนําไปสู่ การพัฒนาตนเองของมนุ ษย์ คนที่ได้รับการศึกษาอย่าง
เหมาะสมก็คือคนที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรมและไดรับสิ่ งดีๆ ที่
เหมาะสมการศึกษามิใช่ เป็ นเพียงการใช้ชีวิตระยะเวลาหนึ่ งในสถานศึกษาเท่านั้น แต่เป็ นเสมือน
ปั จจัยในการดํารงชี วิตที่ทุกคนต้องแสวงหาและเพิ่มพูนอยูต่ ลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว
หน้ า ที่ ง าน ตลอดจนความก้า วหน้า และความมัน่ คงของประเทศ โดยเฉพาะในสมัย ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงทั้ง ทางเศรษฐกิ จ และสัง คมเป็ นไปอย่า งรวดเร็ วในกระแสโลกาภิ วตั น์ ที่ มี ก ารนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ไปจนถึงรู ปแบบการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมใหม่ๆ มาสู่ สังคมไทย การศึกษา
ยังเป็ นปั จจัยสําคัญในการช่ วยให้คนมีหลักคิด รู้จกั ใคร่ ครวญ เลือกสรร ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์
และสิ่ งใหม่ๆ ที่เข้ามาสู่ ชีวิตตลอดเวลา ระบบการศึกษาจะต้องตอบสนองการทํางานในยุคข้อมูล
ข่าวสาร การจัดการเรี ยนรู ้ ตอ้ งส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมากกว่าในอดีต
บทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูส้ อนจะต้องเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งในการพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ คุณภาพทรัพยากรมนุษย์เป็ นหัวใจสําคัญยิ่ง ซึ่ งคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ส่วนหนึ่ งจะ
มาจากการได้รั บ การศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย จากระบบสถานศึ ก ษา ในขณะที่ สั ง คมโลกพัฒ นา
เปลี่ ย นแปลงเร็ ว การศึ ก ษาในระบบสถานศึ ก ษาจึ ง จํา เป็ นต้องตอบสนอง พัฒนาศัก ยภาพของ
เยาวชนให้สอดคล้องกับลักษณะของสังคมทั้งปั จจุบนั และอนาคต
จากกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ผา่ นมา พ่อแม่ ผูป้ กครอง และชุ มชน เห็นคุณค่า
ของศึกษาและตระหนักถึ งสิ ทธิ ของบุตรหลานที่จะต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทําให้พ่อแม่
ผูป้ กครอง และผูค้ นในชุ มชนจํานวนมากเริ่ มมีความกระตือรื อร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมในการรับรู ้
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตนรวนทั้งตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางความคิดดังกล่าว ก่อให้เกิ ดความคาดหวังและผลักดันให้
เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไข ฉบับที่2 พ.ศ.2545 ซึ่ งกําหนดให้
มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้การศึกษาที่จดั โดยสถานศึกษาทุกแห่งมีมาตรฐาน
เดียวกัน
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขฉบับที่2พ.ศ.2545 หมวด6 ซึ่ งว่า
ด้วยเรื่ องมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ซึ่ งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบไปดัวยระบบการประกันคุ ณภาพในและระบบการประกันคุ ณภาพภายนอก
ระบบการประกันคุ ณภาพภายในนี้ หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการ
ประกัน คุ ณ ภาพภายการศึ ก ษา และให้ ถื อ ว่ า การประกัน คุ ณ ภาพภายในเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอ
ต่ อหน่ วยงานต้นสั ง กัดและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องเพื่อนํา ไปสู่ ก ารพัฒนาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประคุ ณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543)
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสถานศึกษาทุกแห่ งจะดําเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเองโดย
ให้มีการบริ หารจัดการปฏิบตั ิงานทีเน้นคุณภาพ ซึ่ งต้องมีระบบการประคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยมีระบบการประเมินผลภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริ หารและการจัดการเรี ยนการ
สอนตามปกติสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเป็ นการสร้างความ
มัน่ ใจได้วา่ สถานศึกษาจะจัดศึกษาให้มีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาทีกาํ หนด จากนั้นจึง
ทํารายผลให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบทุก และต้องได้รับการประเมินภายนอกเพื่อบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนาเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพต่อไป(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
องศ์กรมหาชน. 2545)
ระบบการประกัน คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้ มี ก ารพัฒ นากัน อยู่ ใ นขณะนี้ ได้ มี ก าร
ดํา เนิ นงาน3ขั้นตอน ดัง นี้ 1) การควบคุ มคุ ณภาพ(Quality Control) เป็ นการกํา หนดมาตรฐาน
คุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่ มาตรฐาน 2 ) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit )
เป็ นการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนิ นงานให้เป็ นตามที่ มาตรฐานกําหนด 3) การประเมิน
คุณภาพ(Quality Assessment) เป็ นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเองหรื อ
หน่วยงานที่กาํ กับดูแลในเขตพื้นที่และหน่วยงานต้นสังกัดในส่ วนกลาง (สุ วิมล ว่องวาณิ ช.2545)
จากระบบดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิ การได้จาํ แนกภาระงานให้เห็นชัดว่าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็ นภาระงานปกติของสถานศึกษาซึ่ งมีภาระงานหลัก 8 ประการ ได้แก่ ด้านการกําหนด
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ด้า นการจัด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศ ด้า นการจัด ทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่
กําหนดด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประปี และด้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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เพื่อให้สถานศึ กษาสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวการดําเนิ นงานระบบประกันคุ ภาพภายในสถานศึกษาที่
ชัดเจนขึ้น
ในการจัดทําการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หารจัดการ การบริ หาร
จัดการเป็ นสิ่ งที่ใช้ในการทํางานให้ประสบความสําเร็ จโดยจะต้องมีกระบวนการวางแผน(Plan) การ
ปฏิบตั ิตามแผน( Do) การตรวจสอบประเมินผล (Check) และการพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
(Act) เพื่ อให้บ รรลุ ตามเป้ าหมายที่ กาํ หนดอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อพัฒนาปรั บปรุ ง คุ ณภาพให้ดีข้ ึ นอยู่
ตลอดเวลา โดยการร่ วมกันทํางานเป็ นทีม ซึ่ งหลักนี้ เป็ นการบริ หารคุณภาพครบวงจร (PDCA)ของ
เดมมิ่ ง (วรภัท ร์ ภู่ เ จริ ญ . 2544) หลัก การสํา คัญ ของการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
สถานศึกษา ตามแนวคิดของวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของประกันคุณภาพภายใน
คือ การที่ ส ถานศึ กษาร่ วมกันพัฒนาปรับ ปรุ ง คุ ณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึ กษา โดยมี
เป้ าหมายสําคัญอยู่ที่การพัฒนาคุ ณภาพให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน 2) การที่จะดําเนิ นการให้การประกัน
คุ ณภาพภายในบรรลุ จุดมุ่ง หมายนั้นต้องทําให้การประกันคุ ณภาพการศึก ษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริ หารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาให้เหมือนการทํางาน
ปกติ 3) การประกันคุ ณภาพเป็ นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยในการดําเนิ นงาน
จะต้องให้ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วนระบบครบวงจร(PDCA) เพี่อให้ผเู้ รี ยนได้รับการศึกษาที่ดีมี
คุณภาพเป็ นไปตามความต้องการของผูป้ กตรอง สังกัด และประเทศชาติ ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ความมีการเตรี ยมการเพี่อสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ผูเ้ กี่ยวข้องกับสถานศึกษาร่ วมกันวางแผน ร่ วนกันตรวจสอบ และร่ วมกันปรับปรุ งโดยมีข้ นั ตอน
การดําเนินการทั้งหมดดังนี้ 1) การ เตรี ยมการในด้านความพร้อมของบุคลากรและแต่งตั้งกรรมการ
ที่รับผิดชอบ 2) การดําเนิ นการเป็ นการดําเนิ นการวางแผน การปฏิบตั ิงาน (P) ดําเนินการตามแผน
(D) ตรวจสอบประเมินผล (C) และรายงานผลการประเมินมาปรับปรุ งงาน (A) 3) การรายงานด้วย
การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรื อรายงานประจําปี เพื่อเผยแพร่ ให้ผทู้ ี่เกี่ ยวข้องได้รับทราบ เพื่อ
แสดงความรั บ ผิ ด ชอบในการจัด การศึ ก ษาและพร้ อ มรั บ การประเมิ น ภายนอก (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543)
การประเมินผลภายในเป็ นกิจกรรมที่สําคัญของการบริ หารที่เป็ นระบบ ซึ่ งมีประโยชน์ต่อ
การวางแผนและการบริ หารงานดังนี้ 1) ทําให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง 2) ทําให้ได้
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุ งดําเนิ นงานของตนเอง 3) ทําให้ได้ขอ้ มูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อ
นําไปใช้ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกําหนดแผนงาน และโครงการการตรวจสอบความพร้อมของ
ทรัพยากรต่าง ๆ 4) เป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากชุมชน 5) ช่วย
ให้การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปั ญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานที่นาํ มาใช้ในการ
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ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขในการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็ นไป
ในทิศ ทางที่ ตอ้ งการ 6) ช่ วยในการจัดหาข้อมูล เกี่ ยวกับความสําเร็ จและความล้มเหลวของการ
ดําเนิ นงานของสถาบัน 7) เป็ นแรงจูงใจให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน เพราะการประเมินผลภายในด้วยตนเอง
จะทํา ให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ไ ด้ท ราบผลการดํา เนิ นงานจุ ดเด่ น จุ ดที่ ควรพัฒนาและนําข้อมูล ไปใช้ใ นการ
ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีข้ ึน (สมคิด พรมจุย้ และสุ พกั ตร์ พิบูลย์. 2544)
ปั ญหาที่มกั พบในการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน (Cuttanee.1994 และ Sallinan.1994;
อ้างอิงจาก ศิริวรรณ โสดา. 2546) พบว่า โรงเรี ยนล้มเหลวในการทบทวนวิเคราะห์โครงสร้ าง
การศึ ก ษากับ การประเมิ นตนเอง ไม่ไ ด้มี การติ ดตามการประเมิ นผล และไม่ ได้นํา ผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุ งในการทํางานให้ดีข้ ึน ขาดทรัพยากรในการประเมินและจากผลการวิจยั พบว่า
การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยนแต่ละสังกัด ส่ วนใหญ่ประเมินเป็ นการเฉพาะกิจ ยกเว้น
สถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน และสํานักงานการประถม
แห่งชาติ ที่การประเมินแทรกอยูใ่ นการทํางานปกติ (จงดี แซ่ต้ นั . 2544)
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยาเป็ นสถานศึกษาที่ตอ้ งดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไข) หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกเพื่อการประเมินคุณภาพระดับก่อนประถมศึกษา
ของสถาบันแห่ งชาติ เพื่อการ เพื่อการศึ กษาสําหรั บเด็ก อาชี วศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่ งชาติ ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน มาตรฐานด้านปั จจัยและมาตรฐานด้าน
กระบวนการรวม 6 มาตรฐาน 34
ตัวบ่งชี้ ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ เป็ นผูป้ ระเมิ นภายนอกและมี
ประสบการณ์ ด้านการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกโรงเรี ย นบริ หารธุ รกิ จอยุธ ยา สังกัดสํานักงาน
บริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น พบว่าโรงเรี ยนส่ วนมาก
ไม่ได้มีการปฏิ บตั ิงานการประกันคุ ณภาพภายในอย่างเป็ นระบบ จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยาเพระพฤติกรรมการปฏิ บตั ิงาน
ของครู ฝ่ายบริ หารและครู ฝ่ายปฏิ บตั ิงานของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยาจะเป็ นตัวบ่งชี้ สําคัญที่
บอกถึงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนบริ หารธุรกิจอยุธยา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1
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ความมุ่งหมายของการศึกษาค้ นคว้ า

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดความมุ่งหมายไว้ดงั นี้
1.เพื่ อศึ ก ษาระดับ พฤติ ก รรมการปฏิ บ ตั ิ ง านการประกันคุ ณภาพภายในของครู
โรงเรี ยนบริ หารธุ ร กิ จ อยุ ธ ยา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาระถมศึ ก ษา จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1
2.เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในของครู โรงเรี ยน
บริ หารธุ รกิ จอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เขต 1 จําแนกตามเพศและประสบการณ์การสอนของครู

ความสํ าคัญของการศึกษาค้ นคว้ า

ผลการศึ ก ษาค้น คว้า ครั้ งนี้ จะเป็ นแนวทางและข้อ มูล แก่ ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผูส้ อน
นักวิชาการ ศึกษานิ เทศก์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอาชี วศึกษา สําหรับใช้เป็ น
แนวทางในการแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ส่ ง เสริ ม ดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ การประคุ ณ ภาพภายในโรงเรี ย น
บริ หารธุ รกิ จอยุธยาซึ่ งจะส่ งผลถึงคุณภาพของนักเรี ยนในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 และผลการศึ ก ษาครั้ งนี้
ผูเ้ กี่ ยวข้องสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยาสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ ได้อีก
ด้วย

ขอบเขตของการศึกษาค้ นคว้ า

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา ที่เปิ ดการ
สอนในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พและประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจ
อยุธยาจํานวน 31 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา ที่เปิ ดการ
สอนในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พและประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จ
อยุธยาจํานวน 31 คน คือใช้กบั กลุ่มประชากรทั้งหมด
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ตัวแปรทีศ่ ึกษา

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา ที่มีความแตกต่างกัน แบ่งเป็ น 2
ลักษณะ คือ
เพศ ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง
ประสบการณ์การสอนของครู ได้แก่ มีประสบการณ์การสอน 1 – 5 ปี 6 – 10 ปี
11 – 15 ปี และ มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
2. ตัว แปรตาม ได้แ ก่ พฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ง านการประกัน คุ ณ ภาพภายในของครู
โรงเรี ย นบริ ห ารธุ ร กิ จ อยุธ ยา สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1

ขอบเขตเนือ้ หา

พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในของครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา มี
9 ด้าน คือ
1. ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
2. ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
3. ด้านการจัดระบบบริ หารสารสนเทศ
4. ด้านการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรี ยนที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา
5. ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรี ยน
6. ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
7. ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กาํ หนด
8. ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
9. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

นิยามศัพท์ เฉพาะ

ในการศึ กษาครั้ง นี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง แล้วนํามาสรุ ป รวม
ออกมาเป็ นนิยามศัพท์ ดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมการปฏิ บตั ิงานการประกันคุ ณภาพภายใน หมายถึ ง ลักษณะของการ
ปฏิบตั ิงานในกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา ซึ่ งแสดงออกถึง
การดําเนินการของกระบวนการบริ หาร และการจัดการเรี ยนการสอนตามปกติของโรงเรี ยนที่มีการ
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วางแผนงานกิจกรรมการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพที่เป็ นระบบสะท้อนถึงความมี
คุ ณ ภาพ โดยโรงเรี ย นร่ วมกันปรั บ ปรุ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
โรงเรี ยน ใน 9 ด้าน คือ ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน ด้านการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ ด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุ ณภาพการศึกษา ด้านการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาโรงเรี ยน
ด้านตรวจสอบและทบทวนคุ ณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่
กําหนด ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี และด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.1 ด้านการเตรี ยมการปฏิ บตั ิงานประกันคุ ณภาพภายในโรงเรี ยน หมายถึ ง การเตรี ยม
ความพร้อมของโรงเรี ยนด้านบุคลากร โดยการพัฒนาครู และผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใน
การประกันคุณภาพภายในโดยการจัดประชุม สัมมนา อบรมให้ความรู ้และพัฒนาทักษะการทํางาน
การเตรี ยมข้อมูลพื้นฐาน และการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบหรื อแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบใน
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
1.2 ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน หมายถึง การกําหนดเป้ าหมายการ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยนหรื ออาจเพิม่ เติมตามบริ บทของโรงเรี ยน
1.3 ด้า นการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ หมายถึ ง กระบวนการจัดเก็บ ข้อมู ล ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการตามภารกิจของโรงเรี ยน ซึ่ งได้แก่ ข้อมูลของนักเรี ยน ข้อมูลของครู
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การบริ หารวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ และอาคารสถานที่
ซึ่ งข้อมูลทั้งหมดนี้ จะนํามาประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรู ปสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ด และ
จัดเก็บรักษาอย่างเป็ นระบบ เพื่อสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุ นการบริ หารและ
การตัดสิ นใจทั้งในระดับปฏิบตั ิหมวด/งาน/สายชั้นหรื อระดับบริ หาร
1.4 ด้านการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรี ยนที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
จัดทําแผนอย่างเป็ นระบบบนพื้นฐานข้อมูลของโรงเรี ยนที่ประกอบด้วย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์
และแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน สมบูรณ์ ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิ จกรรมที่เป็ นส่ วนประกอบหลักของ
การจัดการศึกษาและเป็ นที่ยอมรับร่ วมกันจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง นําไปปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้ าหมายของแต่ละกิ จกรรมที่กาํ หนดอย่างสอดรับกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิ จ เป้ าหมาย และ
มาตรฐานหลักสู ตรการศึกษาอาชีวศึกษา
1.5 ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรี ยน หมายถึง การดําเนินงานตามที่ได้กาํ หนด
ไว้ใ นแผนการปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ ให้ง านสํา เร็ จ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยผูบ้ ริ ห ารทํา การส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการทํางานของบุคลากรจัดสิ่ งอํานวยความสะดวก สนับสนุ นทรัพยากร กํากับติดตามเพื่อ
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กระตุ ้น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารดํา เนิ น งานตามแผน และให้ก ารนิ เ ทศเพื่ อ ให้บุ ค ลากร สามารถ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.6 ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการรวบรวม
ข้อ มู ล และผลการดํา เนิ น งานของโรงเรี ย น เพื่ อ นํา ไปเป็ นข้อ มู ล ประกอบการปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาโรงเรี ย นอย่างต่อเนื่ อง โดยความร่ วมมือของบุค ลากรใน
โรงเรี ยน แล้วนําข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบนี้ มาพิจารณาเปรี ยบเทียบว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กําหนดใช่ หรื อไม่เพียงใด และหาสาเหตุตลอดจนแนวทางแก้ไข ปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อให้เกิด
ความมัน่ ใจในคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยน
1.7 ด้านการประเมินคุ ณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กาํ หนด หมายถึง การดําเนิ นงาน
เพื่อตรวจสอบผลการปฏิ บตั ิงานของโรงเรี ยน โดยบุคลากรภายในโรงเรี ยน หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องตามกําหนดเป้ าหมาย หรื อมาตรฐานการศึกษาอาชี วศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการปรับปรุ ง
การดําเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนด
1.8 ด้านการรายงานคุ ณภาพการศึกษาประจําปี หมายถึง การรวบรวมผลการดําเนิ นงาน
พัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยนในแต่ละปี การศึกษาว่าบรรลุความสําเร็ จตรงตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
ในแผนพัฒนาโรงเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐาน
การศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ในการประเมิน
คุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
1.9 ด้า นการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง หมายถึ ง กระบวนการที่ ท าํ ให้
คุณภาพของโรงเรี ยนดํารงอยู่อย่างยัง่ ยืนและต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสํานึกการพัฒนาให้เกิดขึ้นใน
หมู่ ค ณะครู แ ละบุ ค ลากรของโรงเรี ย นด้ว ยการกํา หนดเป็ นนโยบายการทํา งานที่ เ ป็ นระบบ มี
เป้ าหมาย เป็ นหมู่ค ณะและมี ความต่อเนื่ อง และพัฒนาโรงเรี ย นให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
บุคลากรทุกคนเป็ นบุคลากรแห่ งการเรี ยนรู้ รู จกั พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ มีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ แบ่งปั นความรู ้ กนั ตลอดเวลา เกิดทีมผูเ้ ชี่ ยวชาญในเรื่ องต่าง ๆ หลากหลายจนได้รับการ
ยอมรับจากผูเ้ กี่ยวข้อง มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนคามรู ้กบั องค์กรอื่น ๆ
2. เพศหมายถึ ง เพศของผูต้ อบแบบสอบถามจากการวิจยั การประกันคุณภาพในของ
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา
3.
ประสบการณ์ ก ารสอนของครู หมายถึ ง ระยะเวลาที่ ค รู ผูต้ อบแบบสอบถาม มี
ประสบการณ์การสอนเด็กอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็ น
3.1 มีประสบการณ์การสอน 1 – 5 ปี
3.2 มีประสบการณ์การสอน 6 – 10 ปี
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3.3 มีประสบการณ์การสอน 11 – 15 ปี
3.4 มีประสบการณ์การสอน มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป

กรอบแนวคิดในการศึกษาค้ นคว้ า

ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึ กษาพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในของครู
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา โดยอาศัยกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้
1. การประกันคุณภาพภายในจะศึกษาจากแนวคิดของสถาบันส่ งเสริ มการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 12-13) ซึ่ งได้
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในดังนี้
1.1 ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
1.2 ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
1.3 ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
1.4 ด้านการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรี ยนที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา
1.5 ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรี ยน
1.6 ด้านการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา
1.7 ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กาํ หนด
1.8 ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
1.9 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. เพศของผูต้ อบแบบสอบถามจากการวิจยั
3. ประสบการณ์การสอนของครู แบ่งออกเป็ น
3.1 มีประสบการณ์การสอน 1 – 5 ปี
3.2 มีประสบการณ์การสอน 6 – 10 ปี
3.3 มีประสบการณ์การสอน 11 – 15 ปี
3.4 มีประสบการณ์การสอน มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. เพศ
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
2. ประสบการณ์การสอนของครู
3.1 มีประสบการณ์การสอน 1 – 5 ปี
3.2 มีประสบการณ์การสอน 6 – 10 ปี
3.3 มีประสบการณ์การสอน 11 – 15 ปี
3.4 มีประสบการณ์การสอน มากกว่า
15 ปี ขึ้นไป

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
บริ หารธุรกิจอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1 ใน 9 ด้าน คือ
1. ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
2. ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
3. ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
4. ด้านการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรี ยนที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา
5. ด้านการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาโรงเรี ยน
6. ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
7. ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กาํ หนด
8. ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
9. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1

สมมติฐานในการศึกษาค้ นคว้ า

1.ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในของครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจ
อยุธยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1ไม่ต่าํ กว่าระดับ
ปานกลาง
2.พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในของครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา
เมื่อจําแนกตามเพศและประสบการณ์การสอนของครู มีความแตกต่างกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อมุ่งศึกษาพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการ
ประกันคุ ณภาพภายในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา สังกัดสํานักบริ หารคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชนกรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาตํารา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นํามา
ประกอบการศึกษาดังนี้
1. โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา
1.1 ความเป็ นมาของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา
1.2 จุดเด่นหรื อเกียรติคุณของโรงเรี ยน
1.3 สภาพปั จจุบนั
1.4 วิสัยทัศน์ (VISION)
1.5 ภารกิจ (MISSION)
1.6 ปรัชญาโรงเรี ยน (SCHOOL PHILOSOPHY)
1.7 เป้ าหมาย (GOAL)
2. การประกันคุณภาพคุณภาพภายใน
2.1 ความเป็ นมาในการประกันคุณภาพภายใน
2.2 นโยบายการประกันคุณภาพของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา
2.3 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.4 การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
1.1 ความเป็ นมาของโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา เดิมชื่ อโรงเรี ยนอาชี วศึกษาพระนครศรี อยุธยา เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของมูลนิธิยุวพุทธิ กสมาคม พระนครศรี อยุธยาจัดตั้งขึ้นโดย นายพจน์ พูลสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิยุว
พุทธิ กสมาคมพระนครศรี อยุธยา ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรี ยนอาชีวศึกษาประเภทวิชาพณิ ชยกรรม
ขนาดเล็ก โดยมี นายสุ นทร เปรมฤทัย ร่ วมดําเนิ นการ ได้ใช้อาคารของมูลนิ ธิยุวพุทธิ กสมาคม 2
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หลัง บนที่ดินของราชพัสดุวงั หน้าพระนครศรี อยุธยา จํานวนเนื้ อที่ 2 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา ตั้งอยู่
ตลาดหัวแหลม เลขที่ 21/23 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง ตําบลท่าวาสุ กรี อําเภอพระนครศรี อยุธยา ได้รับ
อนุ ญาตให้เปิ ดสอนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิ ชยกรรม กลุ่มวิชาการ
บัญชี กลุ่มวิชาการเลขานุ การและกลุ่มวิชาการขาย หลักสู ตรกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2526 มี นายพจน์ พูลสวัสดิ์ เป็ นผูร้ ับใบอนุญาต และมีผอู้ าํ นวยการ ดังนี้
1. นายสุ นทร เปรมฤทัย
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2526 - 2527
2. นายสุ พจน์ แสนโรจน์
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2527 -2533
3. นายบรรจง ทรัพย์ลอ้ ม
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2543
4. นายปลด
โพธิ สวัสดิ์
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2545
5. นายปรี ชา พลทรัพย์
ดํารงตําแหน่งระหว่าง ม.ค. – ก.ค. 2546
6. นางประภา ส่ งสวัสดิ์
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ.2546–พ.ค. 2550
7. นางทิพาพร สันติตรานนท์ ดํารงตําแหน่งระหว่าง มิ.ย. 2550 - ปั จจุบนั

1.2 จุดเด่ นหรือเกียรติคุณของโรงเรียน
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า พระราชทาน
พระพุทธรู ปพระพุทธมหามุนีศรี สรรเพชญ มาประดิษฐานประจําหอประชุ ม
มูลนิธิยวุ พุทธิ กสมาคม
ผูร้ ับใบอนุญาต มีกิจกรรมเผยแพร่ ทางพุทธศาสนาเป็ นหลัก
ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาส จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
สมเด็ จพระบรมราชิ นีนาถ ให้เข้า เฝ้ าถวายพระพรชัย มงคล ในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาทุกปี
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะดนตรี ไทยของโรงเรี ยน ไปบรรเลงถวาย
พระพรในวันเฉลิ มพระชนมพรรษา ออกอากาศทางสถานี วิทยุ อ.ส. เป็ น
ประจําทุกปี
นายพจน์ พูลสวัสดิ์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยาเป็ นวิทยากรบรรยาย
ภาคคติธรรมประจําสถานีวิทยุ อ.ส. ส่ วนพระองค์ ในราชวังส่ วนจิตรดา ทุกวัน
ศุกร์ เวลา 17.15 น.
โรงเรี ยนได้รับรางวัลสถานศึกษาสนับสนุ นมารยาทดีเด่นชนะเลิศระดับอุดมศึกษา
ของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นักเรี ยนมีมารยาทดีเด่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศของสํานักวัฒนธรรมจังหวัด

13

8. ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี เป็ นประธานประกอบพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เมื่อปี 2532
9. ได้รับ พระราชทานถ้วยรางวัล รองชนะเลิ ศ อันดับ 1 จากสมเด็จพระบรม
โอรสาธิ ราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อปี 2539 ในการประกวดเพลงฉ่ อยของ
นักเรี ยน
10. ได้รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองระดับประเทศ ปี 2546 และปี 2548 ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาการบัญชี วิชาพิมพ์งานผลิ ตด้วยเครื่ องพิมพ์ดีด
ไฟฟ้ าของนักเรี ยน
11. ห้องเรี ยนปรับอากาศทุกห้อง
12. มีการบริ การให้นกั เรี ยนกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษา
13. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย
14. มีทุนการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทุนนักกีฬา
15. โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม
และพระพุทธศาสนา
16. นักเรี ยนได้รับรางวัลผูม้ ีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.3 สภาพปัจจุบัน
-

-

โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จ อยุ ธ ยา อํา เภอพระนครศรี อยุ ธ ยา จัง หวัด
พระนครศรี อยุธ ยา สัง กัด สํา นัก งานบริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิ การ
มีอาคารเรี ยนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จํานวน 2 หลัง 41 ห้องเรี ยน
มีอาคารประกอบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จํานวน 2 หลัง 8 ห้องเรี ยน
มีนกั เรี ยน ระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้ง 2 รอบ จํานวน 1,107 คน
มีผบู ้ ริ หาร 2 คน ครู -อาจารย์ 34 คน อาจารย์อตั ราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน
คนงานภารโรง 6 คน
ใช้หลักสู ตรอาชี วศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชา
พาณิ ชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุ ก าร สาขาวิชาการขาย
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และใช้หลักสู ตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กระทรวงศึกษาธิ การ สายวิชา บริ หารธุ รกิ จ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ
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ชั้นสู ง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา การจัดการ สาขาวิชาการตลาด
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ภาพลักษณ์ ของโรงเรี ยน ได้รับความเชื่ อถือและไว้วางใจจากบุคคลภายนอก
และบุคลากร ในโรงเรี ยนมีความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง

1.4 วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา มุ่งผลิตนักศึกษาให้เป็ นผูม้ ีความรอบรู้ดา้ นวิชาการ
ชํานาญวิชาชีพด้านเทคโนโลยี สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ ยวชาญและชํานาญการเฉพาะด้าน มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ห่ างไกลยาเสพติด อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม พร้ อมเป็ นผูน้ าํ สังคมที่ดี มี
อาคารสถานที่และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก ทันสมัยภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้

1.5 ภารกิจ (MISSION)

1. พัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู ้วชิ าการ ชํานาญวิชาชีพ
2. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ บุ ค ลากรและนัก ศึ ก ษาหาความรู้ ใ ห้ เ ป็ นผู้มี ค วาม
เชี่ยวชาญและชํานาญการเฉพาะด้าน
3. ส่ งเสริ มให้บุคลากรและนักศึกษามีคุณธรรมจริ ยธรรม
4. ส่ งเสริ มให้บุคลากรและนักศึกษามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
5. ปลูกฝังบุคลากรให้มีจิตสํานักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
6. จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกที่ทนั สมัยและบรรยากาศเอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้
7.
การปฏิ บตั ิ งานของโรงเรี ยนเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายนอก สํา นัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึก ษา (องค์ก าร
มหาชน)

1.6 ปรัชญาโรงเรียน (SCHOOL PHILOSOPHY)

ทํางานดี ความรูเดน เนนคุณธรรม นําสังคม
ทํางานดี

หมายถึง การฝึ กให้นกั ศึกษา มีความชํานาญในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง
มีระบบ ระเบียบ สะอาด เรี ยบร้อย รวดเร็ ว ประหยัด ตรงต่อ
เวลา มีคุณค่า และมีคุณภาพ
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ความรู ้เด่น

หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนเน้นให้นกั ศึกษามีความรอบรู ้เชิ งวิชาการ
สามารถนําความรู้ ไปประกอบธุ รกิ จ หรื อดําเนิ นชี วิตได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
เน้นคุณธรรม หมายถึง การฝึ กอบรมและปลูกฝังให้นกั ศึกษา มีคุณธรรม จริ ยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทย จนเกิดนิสัยถาวร
นําสังคม
หมายถึง นัก ศึ ก ษาสามารถนํา ความรู้ เ ชิ ง วิ ช าการ และชํา นาญวิ ชาชี พ
ตลอดจนคุณธรรมอัน ดีงาม เผยแพร่ สู่สังคมได้ และสามารถเป็ น
ผูน้ าํ สังคมที่มีความคิดก้าวไกล

1.7 เป้ าหมาย (GOAL)
1.
2.
3.
4.
5.

นักศึกษาร้อยละ 80 มีความรู ้ดา้ นวิชาการ ชํานาญด้านวิชาชีพ
บุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู ้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บุคลากรและนักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มี คุณธรรม จริ ยธรรม
บุคลากรและนักศึกษาเป็ นผูม้ ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาได้รั บ การพัฒ นาให้ เ ป็ นผู้มี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม
6. อาคารและสถานที่มีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกทันสมัยและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู้
7. การปฏิ บ ัติง านของโรงเรี ย นเป็ นไปตาม เกณฑ์ม าตรฐานการประกันคุ ณภาพ
ภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (องค์การ
มหาชน)

2. การประกันคุณภาพคุณภาพภายใน
2.1 ความเป็ นมาในการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จ อยุ ธ ยา เป็ นโรงเรี ยน ที่ ด ํ า เนิ น การสอนในระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ และประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง มีหน้าที่หลักในการผลิตนักศึกษาใน
ระดับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ และประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง เพื่ อสนองตอบต่ อความ
ต้องการของท้องถิ่น ทั้งในส่ วนภาครัฐและเอกชน
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จ อยุ ธ ยา ได้
เล็งเห็ นความสําคัญของการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน พยายามเน้นในส่ วนของ
นักศึกษา ทางด้านการเรี ยนการสอน กิจกรรม คุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของ
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สํานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษา โดยทางโรงเรี ยนใช้เกณฑ์การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2.2 นโยบายการประกันคุณภาพของโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

โรงเรี ย นบริ หารธุ รกิ จอยุธ ยา ได้พิจารณาเห็ นสมควรดํา เนิ นการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของชุ ม ชน และเป็ นการสนองตอบนโยบายของรั ฐ บาล ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 ( พ.ศ. 2540 - 2544 ) ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ กษาและคุ ณภาพของทรั พยากรมนุ ษย์ที่จะเข้า สู่ ตลาดแรงงานเพื่อเป็ นฐานในการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านคุ ณภาพการศึก ษาของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จ
อยุธยา ให้เป็ นไปอย่างมีระบบและกลไกที่เหมาะสม จึงได้กาํ หนดนโยบายในการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา ไว้ดงั นี้
นโยบายข้อที่ 1 จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
นโยบายข้อที่ 2 ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรี ยน โดยมุ่งเน้นให้มีการสร้างกลไกการควบคุมคุณภาพ
ขอมาตรฐานต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาที่เป็ นรู ปธรรมขึ้น
นโยบายข้อที่ 3 กําหนดหลักการและแนวปฏิบตั ิในการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรี ยน
นโยบายข้อที่ 4 จัดให้มีการตรวจสอบ และประเมินผลระบบการประกันคุณภาพ
ในโรงเรี ยน
นโยบายข้อที่ 5 ส่ งเสริ มให้มีการนําข้อมูลข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพโรงเรี ยนเผยแพร่ สู่ ชุมชน

2.3 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็ นระบบที่สถานศึกษาร่ วมกับ
ชุ มชนและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ภายใต้การกํากับ ดูแลและสนับสนุ นส่ งเสริ มของหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อสร้างความมัน่ ใจที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการ
มี ส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนจะได้รับบริ การด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึ ก ษา เพื่ อ พัฒ นาความรู ้ ความสามารถและคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ต ามที่ ก ํา หนดใน
มาตรฐานหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สถานศึ กษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อ
สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาํ หนดใน
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการบริ ห ารการศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ นกระบวนการพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาอย่า งต่ อเนื่ อง โดยให้
สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่ วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่ งเสริ ม สนับสนุ น
และกํากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย
1) การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ ด้วยการทําจัดโครงสร้างการบริ หารจัดการให้
เอื้ อต่อการดําเนิ นงาน ทุกคนมีส่วนร่ วมและมีก ารประชาสัมพันธ์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทางให้ความเห็ นและข้อเสนอแนะและแต่งตั้งคณะบุคคลทําการ
ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุ ณภาพการศึกษา และจัดให้มีขอ้ มูลที่เพียงพอในการดําเนิ นงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและแผนพัฒนา
2) การพัฒนามาตรฐานการศึ ก ษา โดยมุ่ง เน้นมาตรฐาน ผลการเรี ย นรู้ ข องผูเ้ รี ย นที่
สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้นที่หลักสู ตรกําหนด
3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดทําแผนอย่างเป็ นระบบพื้นฐานของ
ข้อ มู ล สถานศึ ก ษา ซึ่ งประกอบด้ว ย เป้ าหมาย ยุท ธศาสตร์ และแนวปฏิ บ ัติ ที่ ชัด เจน สมบู ร ณ์
ครอบคลุ มการพัฒนาทุกกิ จกรรมที่เป็ นส่ วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็ นที่ยอมรับ
ร่ วมกันของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายของแต่ละกิจกรรมที่กาํ หนด
อย่างเหมาะสมกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสู ตรการศึกษา
4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
อย่า งต่ อ เนื่ อ งให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตามแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาที่ ก ํา หนดไว้โ ดยจัด ทํา
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ที่ชดั เจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา
5) การตรวจสอบและทบทวนคุ ณภาพการศึกษา จะประกอบด้วยการตรวจสอบและ
ทบทวนภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการและการตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด
6) การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมุ่ ง เน้นการประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ ของผูเ้ รี ย นใน
ระดับชั้นที่เป็ นตัวประโยค ได้แก่ประถมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 ในวิชาแกน
ร่ วมโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน จากหน่วยงานส่ วนกลางร่ วมกับต้นสังกัด (เขตพื้นที่) ดําเนินการ
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7) การรายงานคุ ณภาพการศึกษาประจําปี เป็ นการนําข้อมูลผลการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกในประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ประจําปี การศึกษาซึ่ งจะนําไปใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป
8) การผดุ งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นกลไกส่ วนหนึ่ งของระบบประกัน
คุ ณภาพภายใน เพื่ อให้ ข ้อ มู ล ย้อนกลับ เพื่ อการส่ ง เสริ ม พัฒ นาและประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพการ
ดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1) สถานศึกษาจะต้องจัดทําโครงสร้างการบริ หารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2) สถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ให้มีอาํ นาจและหน้าที่ ดังนี้
2.1 กําหนดแนวทางและวิธีดาํ เนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2.2 กํา กับ ติ ดตาม และให้ค วามเห็ นและข้อเสนอแนะเกี่ ย วข้องกับ การดํา เนิ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2.3 เสนอสถานศึ กษาแต่ง ตั้ง คณะบุ คคลทํา หน้า ที่ ตรวจสอบ ทบทวนและรายงาน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3) สถานศึ ก ษาจะต้องจัดระบบสารสนเทศที่มี ข ้อมูล อย่างเพียงพอต่อการดํา เนิ นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4) สถานศึกษาจะต้องกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการ
เรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผูเ้ รี ยน สถานศึกษา ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) สถานศึกษาจะต้องจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงหลักการ
และครอบคลุมในเรื่ อง ต่อไปนี้
5.1 เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ที่ใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความจําเป็ น
อย่างเป็ นระบบและมีแผนปฏิบตั ิการประจําปี รองรับ
5.2 กําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย และสภาพความสําเร็ จของการพัฒนาไว้อย่าง
ต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็ นรู ปธรรม
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5.3 กําหนดวิธีดาํ เนินงานที่มีหลักวิชาหรื อผลการวิจยั หรื อข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อา้ งถึง
ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริ หารจัดการ เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
5.4 กําหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
5.5 กําหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผูเ้ รี ยน รับผิดชอบ
และดําเนินงานตามที่กาํ หนดไว้อย่างอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.6 กําหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางให้บิดา มารดา ผูป้ กครองและบุคลากรใน
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
5.7 กําหนดการจัดงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6) สถานศึ ก ษาจะต้องดํา เนิ นงานตามแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
รวมทั้งมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
7) ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดําเนิ นการตรวจสอบ
ทบทวนและรายงานการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สําหรับใน
การตรวจสอบและทบทวนคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ใช้วิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสม (การสังเกตพฤติกรรม และกระบวนการทํางาน กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การ
สอบถาม การสัมภาษณ์ การพิจารณาหลักฐาน ร่ องรอยการปฏิบตั ิงาน ตัวอย่างผลงาน และแฟ้ ม
สะสมงาน แบบสํารวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบวัดมาตรฐาน) การตรวจสอบและ
ทบทวนคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา จะต้อ งดํา เนิ นการอย่า งเป็ นระบบ ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ
นําไปใช้ในการปรับปรุ ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8) สถานศึ กษาจะต้องจัดให้ผเู้ รี ยนทุกคนในทุกระดับช่ วงชั้นที่หลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานกํา หนด ได้รั บ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ในวิช าแกนหลัก และคุ ณ ลัก ษณะที่ สํา คัญ ด้ว ย
เครื่ องมือมาตรฐาน
9) สถานศึกษาจะต้องจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี นโยบายระบุความสําเร็ จ
ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดในแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมหลักฐานข้อมูลและ
ผลการประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ ตามข้อ (8) เสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องและ
สาธารณชน
10) หน่ วยงานต้นสังกัดและหน่ วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและ
ร่ วมดําเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดังนี้
10.1 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
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10.2 จัดให้มีการกําหนดสาระการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ ใน
วิชาแกนหลักของสถานศึกษาร่ วมกันเป็ นรายปี /รายภาค
10.3 จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะที่สําคัญด้วย
เครื่ องมือมาตรฐาน
11) หน่ ว ยงานต้น สั ง กัด ระดับ จัง หวัด ดํา เนิ น การตรวจสอบและทบทวนคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุกสามปี และรายงานผลให้สถานศึกษาและหน่ วยงานต้นสังกัด
ทราบ ทั้งนี้การตรวจสอบและทบทวนให้เป็ นไปตามข้อ (7) โดยอนุโลม
12) หน่วยงานต้นสังกัดศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และเผยแพร่ นวัตกรรมเกี่ยวกับรู ปแบบและ
เทคนิ ควิธีการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งกํากับ สนับสนุ น
ส่ งเสริ ม ติดตาม ประเมินผลและผดุงประสิ ทธิ ภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาด้วย

2.4 การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ได้
กําหนดความมุ่งหมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยในหมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึ ก ษาทุ กระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุ ณภาพภายใน และระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายนอก มาตรา 48 กําหนดให้หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึก ษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
ศึกษาที่ตอ้ งดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อเป็ นการรองรับการประเมินภายนอก
จะเห็นว่าการเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นภารกิจสําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา ศูนย์แผนและพัฒนา จําเป็ นต้องให้บุคลากรทั้งหมด พึง
ระลึกและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองอย่าง
เต็ม ที่ เพื่ อที่ จะทําให้ก ารดํา เนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา
เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์ ในการประกันคุณภาพภายใน
ในการดํา เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นบริ ห ารธุ ร กิ จ อยุ ธ ยา เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับภารกิ จในด้านการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ หารวิชาการแก่สังคม และ
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การทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั สังคมว่า โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา
ได้จดั การศึกษาและผลิ ตนักศึ กษาที่มีคุณภาพ จึงกําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนิ นงานด้านการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้
1) เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา
2) เพื่อติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดําเนิ นงาน ตามกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
3) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานในโรงเรี ย นบริ ห ารธุ ร กิ จ อยุธ ยา ได้รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพที่กาํ หนดไว้
4) เพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ ใจว่าโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยาได้ดาํ เนิ นงานตามภารกิจ
อย่างมีคุณภาพในระดับโรงเรี ยนที่เป็ นที่ยอมรับของสังคมในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
เป้าหมายในการประกันคุณภาพภายใน
1) โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา มีระบบกลไกสําหรับใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรี ย นที่ ชัด เจน เหมาะสม และสอดคล้อ งกับ แนวทางการดํา เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรี ยน
2) หน่ วยงานมีองค์ประกอบ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ในการดําเนิ นงานด้านการประกัน
คุณภาพ ที่ชดั เจน เหมาะสม สอดคล้องกับองค์ประกอบ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ในระดับโรงเรี ยน
3) มี การให้หน่ วยงานต่างๆ ในโรงเรี ย นบริ หารธุ รกิ จอยุธยา มีก ารรายงานการศึก ษา
ตนเอง ( SAR ) เพื่อทําความเข้าใจตนเอง และเพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
4) มีรายงานผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายในของทุกหน่วยงาน ในภาพรวมของ
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยาที่ถูกต้องสมบูรณ์
5) มีการรายงานประจําปี ด้านการประกันคุ ณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จ
อยุธยาที่ถูกต้องสมบูรณ์
6) โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธ ยามี ความพร้ อมที่ จะได้รับการประเมิ นคุ ณภาพภายนอก
และรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดยองค์กรมหาชน

2.5 ระบบการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ อยูบ่ นพื้นฐานของกรอบความคิดของทฤษฎีระบบที่
ประกอบด้ ว ย ตัว ป้ อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิ ต (Output) และผลลัพ ธ์
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(Outcome) โดยเน้น ความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารเป็ นสํา คัญ และใช้ว งจรเดมมิ่ ง (Deming
Cycle) : PDCA (Plan – Do – Check – Act) เป็ นกระบวนการดําเนินงานควบคุมคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ( PLAN )
การวางแผนงานจะช่ ว ยพัฒ นาความคิ ดต่ า งๆ เพื่ อ นํา ไปสู่ รูป แบบที่ เ ป็ นจริ ง ขึ้ น มาใน
รายละเอียดให้พร้อมในการเริ่ มต้นลงมือปฏิบตั ิ ( DO )
การวางแผน
1) กําหนดขอบเขตของปั ญหาให้ชดั เจน
2) กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
3) กําหนดวิธีการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายให้ชดั เจนและถูกต้อง แม่นยํา
ที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการ ( DO )
ประกอบด้วยการทํางาน 3 ระยะ
1) การวางกําหนดการ
- การแยกแยะกิจกรรมต่างๆ ที่ตอ้ งกระทํา
- กําหนดเวลาที่คาดว่าต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง
- การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ
2) การจัดการแบบแมทริ กซ์
การจัดการแบบนี้ สามารถช่วยดึงเอาผูเ้ ชี่ยวชาญหลายแขนงจากแหล่งต่างๆ มา
ได้ และเป็ นวิธีช่วยประสานงานระหว่างฝ่ ายต่างๆ
3) การพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของผูร้ ่ วมงาน
- ให้ผรู ้ ่ วมงานเข้าใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลที่ตอ้ งกระทํานั้นๆ
- ให้ผูร้ ่ วมงานพร้อมในการใช้ดุลพินิจอันเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานด้วยความ
ยืดหยุน่ ภายใต้ขีดจํากัดของแนวทางที่กาํ หนดไว้
- สอนให้ผรู ้ ่ วมงานฝึ กกระบวนการทางความคิด โดยการฝึ กฝนด้วยการทํางาน
- พัฒนาให้เป็ นคนมีความสามารถในหลายๆ ด้าน
- พัฒนาจิตใจรักการร่ วมมือกัน
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ ( CHECK )
การตรวจสอบ ทําให้รับรู ้สภาพการณ์ของงานที่เป็ นอยู่ เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่วางแผน ซึ่ งมี
กระบวนการดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2. รวบรวมข้อมูล
3. พิจารณากระบวนการทํางานเป็ นตอนๆ เพื่อแสดงจํานวน และคุณภาพของผลงานที่
ได้รับ ในแต่ละขั้นตอน เปรี ยบเทียบกับที่ได้วางแผนไว้
4. การรายงานจะเสนอผลการประเมินรวมทั้งมาตรการป้ องกันความผิดพลาด หรื อความ
ล้มเหลว
ขั้นตอนที่ 4 การแก้ ไขปัญหา ( ACT )
ผลของการตรวจสอบ หากพบว่าเกิดข้อบกพร่ องขึ้น ทําให้งานที่ได้ไม่ตรงตามเป้ าหมาย
หรื อผลงานไม่ได้มาตรฐาน ให้ปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหาตามลักษณะปั ญหาที่พบ
1. ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้ าหมาย ต้องแก้ไขที่ตน้ เหตุ
2. ถ้าพบความผิดปกติใดๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วทําการป้ องกัน เพื่อมิให้ความ
ผิดปกติน้ นั เกิดขึ้นซํ้าอีก
ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการดังต่อไปนี้
1. การยํ้านโยบาย
2. ปรับปรุ งระบบหรื อวิธีการทํางาน
3. ประชุมเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน
ภารกิจของการประกันคุณภาพภายใน
ประสานงานกับ หน่ ว ยงานภายในโรงเรี ย น เพื่ อ ดํา เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายใน
ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายนอก สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการฝึ กอบรม/สัมมนา เพื่อสร้างความ
เข้าใจในระบบการประกันคุ ณภาพ จัดทํารายงานประเมินตนเอง เพื่อนําส่ งต้นสังกัดและเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
วัตถุประสงค์ ในการประกันคุณภาพภายใน
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา
2. เป็ นศูนย์กลางในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา
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3. เป็ นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ตลอดจนให้
คําปรึ กษาแนะนําในเรื่ องการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนแก่ฝ่ายต่าง ๆ
4. ให้ความรู ้ในเรื่ องการประกันคุณภาพภายในแก่บุคลากรของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา
วิสัยทัศน์ ในการประกันคุณภาพภายใน
เป็ นสํา นัก งานส่ งเสริ ม สนับสนุ นงานการประกันคุ ณภาพ เพื่อสนองต่อระบบคุ ณภาพ
มาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

2.5 แผนผังแสดงขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน
ขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

แต่ งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
กําหนดเกณฑ์ และตัวชี้วดั
ทีใ่ ช้ ในการประเมินคุณภาพภายใน
รวบรวมข้ อมูลตามตัวชี้วดั
ให้ คะแนนระดับผลการประเมินของตัวชี้วดั ต่ าง ๆ
วิเคราะห์ ข้อมูล
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
นําผลการประเมินเผยแพร่
นําผลการประเมินทีเ่ ป็ นจุดอ่ อนมาปรับใช้
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 วิจัยเรื่ อง การศึ กษากระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนประถมศึกษา
สั งกัดสํ านักงานการประถมศึ กษา จังหวัดนครราชสี มา : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสั งกัด
สํ านักงานการประถมศึกษาอําเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในและปั ญหา
การดําเนิ นการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัดนครราชสี มา ตามกระบวนการประกันคุ ณภาพการศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ
และขั้นตอนการตรวจสอบและปรับปรุ งโรงเรี ยน
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20 โรงเรี ยน
บุคลากรที่ให้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู้ อน และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถม ศึกษาอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ทุก
คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม เกี่ ยวกับการ
ดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในและปั ญหาการดําเนิ นการประกันคุณภาพ ภายในของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดนครราชสี มา เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนและประธานคณะกรรมการสถาน ศึกษาและให้
ครู ผูส้ อนตอบแบบสอบถาม ข้อ มูล จากการสั ม ภาษณ์ นํา มาวิเ คราะห์ เ นื้ อ หาและสรุ ป ความ
ส่ วนข้อมูล จากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์โดยการคํานวณ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้
1. การดําเนิ นการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน การ
ประถมศึ ก ษาอํา เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จัง หวัดนครราชสี ม า ตามกระบวนการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การ
ควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย 1) การพัฒนามาตรฐานโรงเรี ยน ด้วยการจัดทํามาตรฐานท้องถิ่น 2)
การพัฒนาโรงเรี ยนเข้าสู่ มาตรฐาน ด้วยการจัดทําข้อมูลพื้นฐานและระบบสารสนเทศของ โรงเรี ยน
การกํา หนดเป้ าหมายคุ ณ ภาพและมาตรฐานโรงเรี ยน การเตรี ย มบุค ลากร การจัดทํา แผนการ
ดํา เนิ นงานและการนํา แผนสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ขั้น ตอนที่ 2 การตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง โรงเรี ย น
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ประกอบด้วย 1) การประเมินตนเอง ด้วยการเตรี ยมการ การดําเนินการประเมินตนเอง เครื่ องมือ
ประเมินตนเอง การรายงานผลการดําเนินงาน 2) การตรวจสอบภายนอก และ 3) การระดมความ
ช่วยเหลือ พบว่าโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ได้ดาํ เนินการครอบคลุมเกือบทุกรายการ ยกเว้นบางรายการที่มี
เพียงโรงเรี ยนส่ วนน้อยดําเนิ นการ ได้แก่ ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ด้านการพัฒนามาตรฐาน
โรงเรี ยน ด้วยการจัดทํามาตรฐานท้องถิ่น ด้านการพัฒนาโรงเรี ยนเข้าสู่ มาตรฐาน ด้วยการจัดทํา
ข้อมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศเฉพาะข้อมูลนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ยน ข้อมูลนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษ ข้อมูลการพัฒนาครู ผสู้ อน และข้อมูลความสามารถพิเศษจุดเด่นที่จะเป็ น ครู
ต้นแบบ
2. ปัญหาการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่มีปัญหา ในการ
ดําเนิ นการ แต่โรงเรี ยนส่ วนหนึ่ งยังมีปัญหา ดังนี้ ขั้นตอนการควบคุมคุ ณภาพ ด้านการพัฒนา
โรงเรี ย นเข้า สู่ ม าตรฐาน 1) การจัด ทํา ข้อ มู ล สารสนเทศของโรงเรี ย นยัง ไม่ เ ป็ นระบบ 2)
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครองนักเรี ยนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
ในด้านงานวิชาการแก่โรงเรี ยน 3) ครู ผสู้ อนบางส่ วนไม่เข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการ
ประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา 4) การดําเนิ นงานตามแผนงานโครงการของโรงเรี ยนไม่สามารถ
ดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมายได้เนื่องจากจํานวนโครงการมีมากครู ผสู ้ อนมีนอ้ ยไม่ เพียงพอ ขั้นตอน
การตรวจสอบและปรับปรุ งโรงเรี ยน ด้านการประเมินตนเอง 1) ครู ผสู ้ อนมีนอ้ ยรายการประเมินมี
มากไม่สามารถประเมินได้อย่างครอบคลุม 2) ครู ผสู้ อนไม่มนั่ ใจในผลการประเมินของตนเอง
3.2 การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่ าง
สกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ปี การศึกษา 2550
การประเมินโครงการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ปี การศึกษา 2550 โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน
โครงการแบบซิ ป (CIPP Model) เพื่อประเมินโครงการในด้านสภาวะแวดล้อม/บริ บท
ด้า นปั จ จัย นํา เข้า /ทรั พ ยากร ด้า นกระบวนการ และด้า นผลผลิ ต รวมทั้ง ศึ ก ษาปั ญ หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่ างสกลนคร ประจําปี การศึกษา 2550
จํานวน 40 คน เป็ นกรรมการอํานวยการ 6 คน และเป็ นกรรมการดําเนินงาน 34 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ชนิด ได้แก่ แบบประเมินที่เป็ นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบ
บันทึกผลการสังเกตกิ จกรรมโครงการฯ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS เพื่อหา
ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการประเมินปรากฏดังนี้
1. จากการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่ างสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ปี การศึกษา 2550 โดยใช้
รู ปแบบการประเมินโครงการแบบซิ ป (CIPP Model) พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( =3.75) สามารถแยกรายละเอียดเป็ นรายด้าน ดังนี้
1.1 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม/บริ บท (Context) ได้แก่ การประเมิน
จุ ด มุ่ ง หมาย สภาพความต้องการ สิ่ ง อํา นวยความสะดวก และความจํา เป็ น ตามความคิ ด เห็ น
คณะกรรมการอํานวยการ ( =3.66) และคณะกรรมการดําเนินงาน ( =3.83) ผลประเมินโดย
ภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( =3.80)
1.2 การประเมินด้านปั จจัยนําเข้า/ทรัพยากร (Input) ได้แก่ การประเมิน
เกี่ยวกับเอกสารวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ และบุคลากรในการดําเนิ นโครงการ ตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการอํา นวยการ ( =3.59) และคณะกรรมการดําเนิ นงาน ( =3.82) ผลการ
ประเมินโดยภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( =3.79)
1.3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ การประเมินเกี่ยวกับการ
วางแผนการจัด การและกิ จ กรรมในการดํา เนิ น โครงการตามความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการ
อํานวยการ( =3.70) และคณะกรรมการดําเนิ นงาน ( =3.72) ผลการประเมิ นโดยภาพรวม
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( =3.72)
1.4 การประเมินด้านผลลัพธ์ (Product) ได้แก่ การประเมินผลงานหรื อการ
บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการอํานวยการ (
=3.65) และคณะกรรมการดําเนิ นงาน ( =3.70) ผลการประเมินโดยภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับ
มาก ( =3.69)
ข้อสรุ ป จากการประเมินโครงการโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน อยูใ่ นระดับมาก ( =3.75) นัน่ แสดงว่า
โครงการนี้ เป็ นโครงการที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีประโยชน์ต่อสถานศึกษา จึงควรดําเนินการต่อไป
แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จากแบบประเมินทั้งที่เป็ นแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกต พบว่าการดําเนินโครงการนี้ ยงั มีจุดที่ตอ้ งมีการแก้ไขปรับปรุ ง
เพื่อให้โครงการมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น ดังจะได้นาํ เสนอต่อไป
2. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร ปี การศึกษา 2550 โดยภาพรวมปรากฏผลดังนี้
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2.1 สถานศึกษาควรได้นาํ เอาระบบการประกันคุณภาพภายในมาเป็ นส่ วน
หนึ่ งในการบริ หารจัดการ ตลอดถึ งการจัดการศึกษาที่หลากหลายหลักสู ตร ทั้งระบบปกติ (ปวช.
,ปวส.) ระบบฝึ กอบรมระยะสั้น ระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ดังนั้นจึงจําเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่ตอ้ งสร้ างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรอย่างทัว่ ถึง เพื่อให้เกิดการ
ประสานงาน และการปฏิ บ ตั ิ ง านให้เป็ นไปตามกลไกของการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา มี ก าร
รายงานผลการปรับปรุ งพัฒนาให้บุคลากรได้มีส่วนร่ วมอย่างทัว่ ถึงครบทุกคน พร้อมทั้งควรบูรณา
การข้อมูลเอกสาร และตัวผูป้ ฏิ บตั ิงานให้มีความเชื่อมโยง ประสานเป็ นระบบ สามารถตรวจสอบ
ติดตามได้อย่างรวดเร็ วชัดเจนมากขึ้น
2.2 สถานศึกษาควรมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน นักศึกษา ชั้นปี
สุ ดท้ายที่จบหลักสู ตรครอบคลุมทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่ อถือใน
การนําผลมาวิเคราะห์ได้ครบทุกสาขาวิชาสาขางาน สถานศึกษาควรได้มีการติดตามประสิ ทธิ ผล
นักเรี ยน นักศึกษา ชั้นปี สุ ดท้ายที่จบหลักสู ตร ทุกสาขาวิชาสาขางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาปรับปรุ งให้ทนั ต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี
2.3 สถานศึกษาควรให้ความสําคัญต่อการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อ
ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น มาให้ ค วามรู้ ด้ า นวิ ช าชี พให้ ต รงและครบทุ ก สาขาวิ ช า/สาขางาน
2.4 เนื่ องจากสถานศึกษาได้ติดตามผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลากหลายวิธีมากขึ้น
แต่ผล สะท้อนของผูส้ ําเร็ จการศึกษาที่มีจาํ นวนไม่มากนัก อาจแสดงให้เห็นถึงจํานวนนักศึกษาที่
ออกกลางคัน/นักศึกษาที่พน้ สภาพเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นสถานศึกษาควรนําข้อมูลมาศึกษาพร้อม
ทั้งวิเคราะห์ปัญหาที่ผเู ้ รี ยนออกกลางคัน/พ้นสภาพ และสรุ ปผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาต่อไป
2.5 สถานศึกษาควรวางแผนจัดหาครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ที่ทนั สมัยให้พอเพียง
และเหมาะสมกับจํานวนผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน
2.6 สถานศึกษาควรวางแผนประสานความร่ วมมือ เพื่อขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณ การจัดทํานวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์และงานวิจยั จากองค์กรภายนอก ชุ มชนและสังคม
สมทบแหล่งภายใน ต่อไป
2.7 สถานศึกษาควรมีการจัดสํารวจความต้องการในอนาคตของสถาน
ประกอบการ ชุ มชนและสังคมเพื่อให้ผขู้ อรับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หลากหลาย
ประเภทวิชามากขึ้น
2.8 สถานศึกษาควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการทาง
วิชาชี พ ให้ครบทุกกิ จกรรม/โครงการ และครบทุกสาขาวิชาพร้อมทั้งใช้กระบวนการวิจยั มาเป็ น
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กลไกในการสร้ างสรรค์ผลงาน บูรณาการเรี ยนการสอนให้ส อดคล้องกับบริ บ ทของชุ มชนและ
สังคม
2.9 สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยการ
วางสายระบบ Fiber Optic รองรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายข้อมูลได้ครบทุก
งาน เพื่อให้การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2.10 เนื่องจากสถานศึกษามีทรัพยากรบุคคล จํานวนจํากัด ไม่สมดุลต่อภาระ
งาน
ที่ รับ ผิดชอบ ดัง นั้นเพื่ อให้ก ารบริ หารจัดการมี ค วามเชื่ อมโยงสอดคล้องกับ ภาระงานในความ
รับผิดชอบของบุคลากร สถานศึกษาควรกําหนดแผนกลยุทธ์วางกรอบการปฏิบตั ิงาน ภาระงานตาม
โครงสร้างการบริ หารให้มีความเหมาะสมชัดเจนตามศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านปริ มาณ
และคุณภาพ
2.11 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ควรเป็ นผูน้ าํ ในทุกขั้นตอนในการดําเนินโครงการ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต้องมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานเป็ นระยะ อาทิเช่น
มีการประชุ มประจําเดือนเพื่อทราบสภาพปั จจุบนั และปั ญหา การกําหนดความต้องการเพื่อที่จะให้
การสนับสนุ นในการดําเนิ นการให้สําเร็ จ ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่ องการจัดสรรงบประมาณให้กบั โครงการของตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สําคัญ และ
มีการนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุ งแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 48
2.12 ควร มีการนําผลการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่ท้ งั เชิงปริ มาณและเชิ ง
คุ ณภาพโดย เฉพาะในการพัฒนาคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการอาชี วศึกษาไป
ประกอบ การพิจารณาความดี ความชอบ เพื่อส่ งเสริ มสร้ างขวัญกําลังใจให้ครู และบุคลากรของ
สถานศึกษาที่ต้ งั ใจ เต็มใจ และพยายามที่จะปฏิ บตั ิงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่
ตนเองมีส่วน เกี่ยวข้อง
2.13 ควรปรับนโยบายใครอยากเรี ยนอะไรต้องได้เรี ยน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผเู ้ รี ยน
อาชี วศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถและความสนใจ และเป็ นการลด
จํานวนผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันได้ในระดับหนึ่ง
2.14 ควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในเชิงรุ กอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อและวิธีการที่หลากหลาย
2.15 สํานักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตั้งอยูใ่ นจุดที่ไม่เหมาะสม
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ไม่สะดวกในการติดต่อ/ประสานงาน และมีพ้ืนที่ค่อนข้างคับแคบ จึงควรหาพื้นที่เพื่อเป็ นสํานักงาน
ประกันฯ ที่มีความเหมาะสมมากกว่านี้
2.16 สถานศึกษาควรได้มีโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะ
ทางสังคมให้นกั เรี ยน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็ นรู ปธรรม
2.17 สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาปรับปรุ งภูมิทศั น์โดยรวมให้มีความร่ ม
รื่ นสวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
2.18 สถานศึกษาควรหาแนวทางในการปลูกฝั งค่านิ ยมให้บุคลากรของ
สถานศึกษาเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และรักษามาตรฐานการทํางานให้ได้
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ทั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2.19 สถานศึกษาควรได้มีการตรวจสอบรายงานการเงินอย่างเป็ นระบบและ
เป็ นปัจจุบนั

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการศึกษาค้ นคว้ า
การศึกษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานประกันคุ ณภาพ
ภายในของโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา สังกัดคณะบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน กรุ งเทพหมานคร ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
3. ขั้นตอนในการสร้างข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

ประชากร
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา ที่เปิ ดการ
สอนในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พและประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จ
อยุธยาจํานวน 31 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา ที่เปิ ดการ
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พและประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจ
อยุธยาจํานวน 31 คน คือใช้กบั กลุ่มประชากรทั้งหมด

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น โดย
ศึกษาตํารา เอกสาร มาตรฐานการศึกษาระดับอาชี วศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่ ง ชาติ เอกสารการประกันคุ ณ ภาพของสถาบัน ส่ ง เสริ ม การประเมิ นคุ ณภาพและมาตรฐาน
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การศึกษาแห่ งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญนักวิชาการ
ลักษณะของเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) และแบบเติมคํา
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
บริ หารธุ รกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต
1 ใน 9 ด้าน คือ ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน ด้านการกําหนด
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ ด้า นการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุ ณภาพการศึกษา ด้านการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ที่กาํ หนด ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี และด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่ อง เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเอง ตามแนวทางของการประกันคุณภาพภายในของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ โดยปรึ กษาและ ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยจําแนก
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน เป็ นดังนี้
ระดับการปฏิบตั ิ ไม่มี
ให้คะแนน 1 คะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ น้อยที่สุด
ให้คะแนน 2 คะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ น้อย
ให้คะแนน 3 คะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ มาก
ให้คะแนน 4 คะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ มากที่สุด
ให้คะแนน 5 คะแนน

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั

เครื่ อ งองมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามครู ฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
ปฏิ บตั ิการ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายใน ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสร้างตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้าน
กระบวนการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 3
ด้าน คือ ด้านการเตรี ยมการประกันคุ ณภาพภายใน ด้านการดําเนิ นการประกันคุ ณภาพภายใน
และด้านการรายงานการประกันคุณภาพภายใน
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2. สร้ างแบบสอบถามตามมาตรฐานประมาณค่า 5 ระดับ โดยสอบถามพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน ใน 9 ด้าน คือ ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกัน
คุ ณภาพภายในโรงเรี ยน ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดระบบ
บริ หารและสารสนเทศ ด้านการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ด้านการ
ดํา เนิ นงานตามแผนพัฒนาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ด้า นการประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษาตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด และด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. นําแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ขวัญชัย พัชนะพานิช เพื่อให้อาจารย์เสนอแนะและ
ปรังปรุ ง
4. นําแบบสอบถามฉบับร่ างที่ปรับปรุ งแล้ว ทดลองใช้กบั ครู โรงเรี ยนเรี ยนบริ หารธุ รกิจ
อยุธยาจํานวน 20 คน
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับสุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั้นดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามไปสํารวจกับครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยาจํานวน 32 คน
โดยวิธีการแจกด้วยตนเอง
2. ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา จํานวน 32 คน

การจัดกระทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล

1. การจัดกระทําข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการจัดกระทําข้อมูลดั้งนี้
นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในมากําหนดคะแนนดังนี้
ระดับการปฏิบตั ิ ไม่มี
ให้คะแนน 1 คะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ น้อยที่สุด
ให้คะแนน 2 คะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ น้อย
ให้คะแนน 3 คะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ มาก
ให้คะแนน 4 คะแนน
ระดับการปฏิบตั ิ มากที่สุด
ให้คะแนน 5 คะแนน
1.3 นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ นรายข้อและราย
ด้านของระดับการปฏิบตั ิ
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2. วิธีวเิ คราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ยนบริ หารธุ ร กิ จ อยุ ธ ยา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1
2.2.1 การวิเ คราะห์ ค่า สถิ ติพ้ื นฐานของแบบสอบถามที่ เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการ
ปฏิบตั ิงานการประกันคุ ณภาพภายในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1 จําแนกตามตัวแปร
2.2.2 การวิเคราะห์ค่าสถิ ติพ้ืนฐานของแบบสอบถามที่เกี่ ยวกับพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานการประกันคุ ณภาพภายในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1 จําแนกรายด้าน
2.3 การวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการปฏิ บตั ิงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา โดยใช้ t – test ในกรณี เพศของผูต้ อบแบบสอบถาม และใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวในกรณี ประสบการณ์ของครู
2.4 การวิเคราะห์ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ได้แก่
1.1 หาความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนระดับประถมวัย โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถามกับลักษณะคําถามที่ตอ้ งการวัด (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2536: 171)
1.2 หาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (α-Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 171)
2. สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่ออธิ บายระดับ ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติดงั นี้
2.1 คํานวณค่าร้อยละ (Percentage) คํานวณโดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 118)
2.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 59)
2.3 หาค่าความแปรปรวนของคะแนน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 62)
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3. สถิติเปรี ยบเทียบที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติดงั นี้
3.1 หาความแตกต่างระหว่า งค่าเฉลี่ ย ของคะแนนของเพศของครู ฝ่ายบริ หารและฝ่ าย
ปฏิ บ ัติ ก ารครู โ รงเรี ย นบริ ห ารธุ ร กิ จ อยุธ ยา ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการประกันคุ ณ ภาพภายในของ
โรงเรี ยนโดยใช้ t-test (Independent Sample) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 84)
3.2 หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายใน
ของครู ฝ่ายบริ หารและฝ่ ายปฏิบตั ิการของครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา จําแนกประสบการณ์การ
ทํางาน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2536: 95)
4. การแปรผลระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู โรงเรี ยน
บริ หารธุ รกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต
1 มีดงั นี้ คือ
คะแนน 3.50 - 5.00 คะแนน หมายถึง ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิมาก
คะแนน 2.50 - 3.49 คะแนน หมายถึง ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิปานกลาง
คะแนน 0.00 - 2.49 คะแนน หมายถึง ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ินอ้ ย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในกาวิเคราะห์ ข้อมูล

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการแปรความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั กําหนด
อักษรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
แทน จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มทดลอง
µ
แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิตทดสอบ t ใน t – test Independent
F
แทน ค่าสถิตทดสอบ f ใน One – way ANOVA
p
แทน ค่าระดับนัยสําคัญ

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับขั้นดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในของครู
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จ อยุ ธ ยา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1
2.1 การศึ ก ษาระดับ พฤติ ก รรมการปฏิ บ ตั ิ ง านการประกันคุ ณภาพภายในของครู
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จ อยุ ธ ยา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1โดยภาพรวม
2.2 การศึ ก ษาระดับ พฤติ ก รรมการปฏิ บ ตั ิ ง านการประกันคุ ณภาพภายในของครู
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จ อยุ ธ ยา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1จําแนกเป็ นรายด้าน
2.3 ผลการเปรี ยบเทียบการศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพ
ภายในของครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 จําแนกตามเพศและประสบการณ์ของครู
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ในตอนนี้ ผูว้ ิจยั นําข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มาหาความถี่ และ
เปอร์ เซ็นต์ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ตํ่ากว่า 25 ปี
25 – 30 ปี
31 – 36 ปี
37 – 42 ปี
43 – 48 ปี
มากกว่า 48 ปี
รวม
3. วุฒิการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

ความถี่

เปอร์ เซ็นต์

6
25
31

19.4
80.6
100

3
6
2
7
1
12
31

9.7
19.4
6.5
22.6
3.2
38.7
100

0
24
7
31

0.00
77.4
22.6
100

38

ตารางที่ 1 (ต่ อ)ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
4. ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
รวม
5. ปั จจุบนั ท่านดํารงตําแหน่งหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
ผูร้ ับอนุญาต / ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการ
หัวหน้าฝ่ าย
ครู ผสู ้ อน
ครู ทาํ หน้าที่สนับสนุ นการสอน
รวม

ความถี่

เปอร์ เซ็นต์

7
4
7
13
31

22.6
12.9
22.6
41.9
100

0
0
6
25
0
31

0.00
0.00
19.4
80.6
0.00
100

จากตาราง 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีเพศชาย จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.4
และ เพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.6
อายุของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อยูใ่ นระดับ มากกว่า 48 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 38.7 ส่ วนอายุนอ้ ยอยูใ่ นระดับ 43 – 48 ปี มีจาํ นวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.2
วุฒิการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 24 คน
คิดเป็ นร้อยละ 77.4 วุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.4 ตามลําดับ
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมาก มีประสบการณ์
มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป มีจาํ นวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.9 ส่ วนประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน 6 - 10 ปี
มีจาํ นวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.9 มีเป็ นส่ วนน้อย
การดํารงตําแหน่งหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมาก เป็ นครู ผสู้ อน มีจาํ นวน
25 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.6 หัวหน้าฝ่ าย มีจาํ นวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.4 ซึ่งเป็ นคนส่ วนน้อย
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ตารางที่ 2 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ด้ าน
µ
1. ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน 4.07
0.517
2. ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
3.75
0.544
3. ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
4.02
0.531
4. ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.09
0.527
5. ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.18
0.556
6. ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
4.08
0.588
7. ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษา
4.09
0.508
8. ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
4.09
0.542
9. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
4.03
0.552
รวม
4.04
0.439

ระดับ อันดับ
มาก
6
มาก
9
มาก
8
มาก
3
มาก
1
มาก
5
มาก
2
มาก
4
มาก
7
มาก

จากตาราง 2 พบว่า ครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา มีพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ งานประกัน
คุณภาพภายในโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยร่ วม ( µ = 4.04) และถ้าพิจารณารายด้าน
มี ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 9 ด้าน เมื่อนํามาเรี ยงอันดับได้ดงั นี้ ( µ = 418) มีการ
ดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( µ = 4.09) ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษา ( µ =
4.09)การจัดทํา แผนพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ( µ = 4.09) การตรวจสอบและทบทวนคุ ณภาพ
การศึกษา ( µ = 4.08) การประเมินคุณภาพการศึกษา ( µ = 4.07) การเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรี ยน ( µ = 4.03) โรงเรี ยนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( µ = 4.02)
การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ และ ( µ = 3.75) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
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ตารางที่ 3 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน จําแนกด้ านการ
เตรียมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ด้ าน
µ
ระดับ อันดับ
มีการจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจให้บุคลากรได้ทราบเรื่ องการ 4.09
0.597
มาก
2
ประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ
มีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู /บุคลากรได้รับความรู ้ ความเข้าใจ 4.09
0.650
มาก
3
และตระหนักในเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษา
เปิ ดโอกาสให้ครู /บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ
4.38
0.615
มาก
1
ภายในโรงเรี ยน
มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
3.70
0.901
มาก
4
ผูป้ กครองและชุมชน
รวม
4.07
0.517
มาก
จากตาราง 3 พบว่า ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนของครู
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา มีระดับพฤติกรรม อยู่ในระดับมาก ( µ = 4.07) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อมีระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับมากทั้ง 4 ข้อ เมื่อนํามาจัดอันดับพบว่า ( µ = 4.38) เปิ ดโอกาส
ให้ครู /บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน ( µ = 4.09) จัดประชุมชี้แจงทําความ
เข้าใจให้บุคลากรได้ทราบเรื่ องการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ ( µ = 4.09)
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู /บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่ องการประกันคุณภาพ
การศึกษา ( µ = 3.70) ให้ความรู ้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผปู ้ กครองและชุมชน
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ตารางที่ 4 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน จําแนกด้ านการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ด้ าน
µ
ระดับ อันดับ
มีการพัฒนาความเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติให้กบั ครู /
3.64 0.709 มาก
3
บุคลากร
มีการพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาอาชี วศึกษาของ
3.74 0.630 มาก
2
กระทรวงศึกษาธิ การให้กบั ครู /บุคลากร
3.87 0.618 มาก
1
มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิ การและมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
รวม
3.75 0.544 มาก
จากตาราง 4 พบว่า ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
จํ า แนกด้ า นการกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของโรงเรี ย น ภายในโรงเรี ยนของครู โ รงเรี ยน
บริ หารธุ รกิจอยุธยา อยูใ่ นระดับมาก ( µ = 3.75) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมีระดับพฤติกรรมอยูใ่ น
ระดับมากทั้ง 3 ข้อ เมื่อนํามาเรี ยงลําดับพบว่า ( µ = 3.87) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรี ยนให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานการศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิ การและมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ( µ = 3.74) การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาอาชี วศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การให้กบั ครู /บุคลากร ( µ = 3.64) การ
พัฒนาความเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติให้กบั ครู /บุคลากร
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ตารางที่ 5 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุ ณภาพภายในโรงเรี ยน จําแนกด้ านการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ด้ าน
µ
ระดับ อันดับ
มีการจัดโครงสร้างการบริ หารของโรงเรี ยนเหมาะสมกับขนาดของ 3.90 0.700 มาก
4
โรงเรี ยนและภาระงานตามโครงสร้างสอดคล้อง กับเป้ าหมายของ
โรงเรี ยนและเอต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
มีครู /บุคลากรได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการประกันคุณภาพ 4.16 0.778 มาก
2
ภายในโรงเรี ยนประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
4.25 0.575 มาก
1
มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรี ยนในเรื่ อง การกําหนดแนวทางวิธีการ
ปฏิบตั ิงาน การกํากับติดตาม การตรวจสอบ ทบทวน และรายงาน
3
มีขอ้ มูลสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.93 0.727 มาก
เช่น ข้อมูลด้านนักเรี ยน ทรัพยากรทางการศึกษาบุคลากร/ครู การ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ฯลฯ ครบถ้วน
มีการนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้การปฏิบตั ิงานพัฒนาการการเรี ยนรู้ 3.87 0.670 มาก
5
ของนักเรี ยน พัฒนาครู /บุคลากร และพัฒนาการบริ หารจัดการ
รวม
4.02 0.531 มาก
จากตาราง 5 พบว่า ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
จํา แนกด้า นการจัด ระบบบริ หารและสารสนเทศ โรงเรี ย นบริ หารธุ รกิ จอยุธ ยา อยู่ใ นระดับ มาก
( µ = 4.02) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ เมื่อนํามาเรี ยง
อันดับพบว่า ( µ = 4.25) มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรี ย นในเรื่ อง การกํา หนดแนวทางวิธีก ารปฏิ บ ตั ิ งาน การกํา กับ ติ ดตาม การตรวจสอบ
ทบทวน และรายงาน ( µ = 4.16) ครู /บุคลากรได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรี ยนประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน ( µ = 3.93) มีขอ้ มูลสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เช่ น ข้อ มู ล ด้า นนัก เรี ย น ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาบุ ค ลากร/ครู การจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ฯลฯ ครบถ้วน ( µ = 3.90) การจัดโครงสร้ างการบริ หารของโรงเรี ยน
เหมาะสมกับขนาดของโรงเรี ยนและภาระงานตามโครงสร้ างสอดคล้อง กับเป้ าหมายของโรงเรี ยน
และต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และ ( µ = 3.87) การนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้การปฏิบตั ิงาน
พัฒนาการการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน พัฒนาครู /บุคลากร และพัฒนาการบริ หารจัดการ
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ตารางที่ 6 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จําแนกด้ านการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้ าน
µ
ระดับ อันดับ
ครู /บุคลากรมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
4.03
0.706
มาก
7
การศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ใช้ขอ้ มูลจากการ
3.80
0.601
มาก
9
วิเคราะห์สภาพปั ญหาและความจําเป็ นของโรงเรี ยน
มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ (ภารกิจ) ในแผนพัฒนา
4.16
0.734
มาก
4
คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน
มีการกําหนดเป้ าหมาย และต้องชี้วดั ความสําเร็ จใน การ
4.19
0.654
มาก
2
พัฒนาของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน
มีการกําหนดวิธีปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายและ
4.06
0.679
มาก
6
ตัวชี้วดั โดยอาศัยหลักวิชาที่อา้ งอิงได้
มีการกําหนดกรอบแนวทางการกํากับติดตาม ตรวจสอบ
4.00
0.577
มาก
8
ประเมินและรายงานการปฏิบตั ิงานตามแผนอย่างชัดเจน
มีการอนุมตั ิแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ
4.16
0.687
มาก
3
บริ หารโรงเรี ยน
มีการกําหนดงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.29
0.692
มาก
1
มีการชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของแผนพัฒนา
4.12
0.670
มาก
5
คุณภาพการศึกษาให้กบั บุคลากรของโรงเรี ยน
รวม
4.09
0.527
มาก
จากตาราง 6 พบว่า ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน จําแนกด้าน
การจัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา อยู่ในระดับมาก ( µ = 4.09)
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมี ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมากทั้ง 9 ข้อ เมื่อนํามาเรี ยงลําดับพบว่า
( µ = 4.29) กําหนดงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( µ = 4.19) มีการกําหนด
เป้ าหมายและต้อ งชี้ วัด ความสํ า เร็ จ ใน การพัฒนาของแผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาอย่า งชัด เจน
( µ = 4.16) อนุ มตั ิแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน( µ = 4.16)
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ (ภารกิจ) ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ( µ = 4.12) ชี้แจงทํา
ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ สาระสํ า คัญ ของแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ก ับ บุ ค ลากรของโรงเรี ย น
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( µ = 4.06) มีการกําหนดวิธีปฏิ บตั ิงานเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายและตัวชี้ วดั โดยอาศัยหลักวิชาที่
อ้างอิงได้ ( µ = 4.03) ครู /บุคลากรมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( µ = 4.00)
กําหนดกรอบแนวทางการกํากับติดตาม ตรวจสอบประเมินและรายงานการปฏิบตั ิงานตามแผนอย่าง
ชัดเจน และ( µ = 3.80) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์สภาพ
ปั ญหาและความจําเป็ นของโรงเรี ยน
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ตารางที่ 7 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน จําแนกด้ านการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้ าน
µ
ระดับ อันดับ
ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู ้ความ
4.09 0.650
มาก
8
เข้าใจในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
4.16 0.637
มาก
6
มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดําเนินการจัดทําแบบมี
ส่ วนร่ วม
มีการกําหนดเป้ าหมายและตัวชี้วดั ความสําเร็ จของโครงการ/ 4.29 0.588
มาก
2
กิจกรรรมที่เป็ นรู ปธรรมสามารถวัดได้
มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบตั ิงานประจําปี อย่างต่อเนื่ อง
4.32 0.652
มาก
1
ครู /บุคลากรมีส่วนร่ วมในการจัดทําปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
4.09 0.700
มาก
9
ประจําปี
มีการประสานแผนปฏิบตั ิการระหว่างฝ่ ายที่เกี่ยวข้องก่อน
4.12 0.670
มาก
7
การปฏิบตั ิงาน
มีการชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิ 4.25 0.681
มาก
3
การให้บุคลากรได้รับทราบ
มีการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
4.16 0.637
มาก
5
มีการกําหนดแนวทางการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมิน 4.25 0.681
มาก
4
และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
มีการนิเทศเพื่อกํากับติดตามการปฏิบตั ิงานตามปกติ/
4.06 0.727
มาก
10
โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่วางไว้
รวม
4.18 0.556
มาก
จากตาราง 7 พบว่า ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จําแนกด้ าน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา มีระดับพฤติกรรม
อยูใ่ นระดับมาก ( µ = 4.18) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมีระดับพฤติกรรมอยูใ่ นระดับมากทั้ง 10 ข้อ
เมื่ อนํามาเรี ยงอันดับ พบว่า ( µ = 4.32) มีการจัดทําปฏิ ทินการปฏิ บตั ิงานประจําปี อย่างต่อเนื่ อง
( µ = 4.29) กําหนดเป้ าหมายและตัวชี้ วดั ความสําเร็ จของโครงการ/ กิจกรรรมที่เป็ นรู ปธรรมสามารถ
วัดได้ ( µ = 4.25) ชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการให้บุคลากรได้รับทราบ
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( µ = 4.25) กําหนดแนวทางการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตาม
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ( µ = 4.16) มีการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ( µ = 4.16) การ
จัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดําเนินการจัดทําแบบมี
ส่ วนร่ วม( µ = 4.12) ประสานแผนปฏิบตั ิการระหว่างฝ่ ายที่เกี่ยวข้องก่อนการปฏิบตั ิงาน ( µ = 4.09)
ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
( µ = 4.09) ครู /บุคลากรมีส่วนร่ วมในการจัดทําปฏิทินการปฏิบตั ิงานประจําปี และ( µ = 4.06) มีการ
นิเทศเพื่อกํากับติดตามการปฏิบตั ิงานตามปกติ/โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่วางไว้
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ตารางที่ 8 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จําแนกด้ านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้ าน
µ
ระดับ อันดับ
มีการวางแผนการประเมินตนเองโดยใช้มาตรฐานคุณภาพ
4.03 0.706 มาก
5
การศึกษาของโรงเรี ยน
มีการกําหนดกรอบการประเมินว่ามีกระบวนการดําเนินงาน
4.16 0.687 มาก
1
อย่างไร ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบและควรดําเนินการเมื่อใด
มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินหรื อเกณฑ์ตดั สิ นการดําเนิน
4.16 0.734 มาก
2
งานตามตังบ่งชี้ที่กาํ หนดและเหมาะสมกับริ หารของโรงเรี ยน
4.03 0.706 มาก
4
มีการกําหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินด้วยการออกแบบ
วิธีการเก็บข้อมูล เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินและ
แหล่งผูใ้ ห้ขอ้ มูล
มีการจัดทําเครื่ องมือการประเมินที่ง่ายต่อการใช้งาน และแปล 4.03 0.657 มาก
3
ความหมายโดยการมีส่วนร่ วมของคณะครู ในโรงเรี ยน
รวม
4.08 0.588 มาก
จากตาราง 8 พบว่า ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน จําแนกด้าน
การประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนของครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา มีระดับพฤติกรรม อยูใ่ น
ระดับมาก ( µ = 4.08) และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อมีระดับพฤติ กรรมอยู่ในระดับ มากทั้ง 5 ข้อ
เมื่อนํามาเรี ยงลําดับ พบว่า( µ = 4.16) กําหนดกรอบการประเมินว่ามีกระบวนการดําเนินงานอย่างไร
ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบและควรดําเนินการเมื่อใด ( µ = 4.16) มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินหรื อเกณฑ์
ตัดสิ นการดําเนิ นงานตามตังบ่งชี้ ที่กาํ หนดและเหมาะสมกับริ หารของโรงเรี ยน( µ = 4.03) จัดทํา
เครื่ องมือการประเมิ นที่ง่ายต่อการใช้งาน และแปลความหมายโดยการมีส่ วนร่ วมของคณะครู ใ น
โรงเรี ยน ( µ = 4.03) กําหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินด้วยการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล เครื่ องมือที่
ใช้ในการวัดและประเมินและแหล่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลและ( µ = 4.03) วางแผนการประเมินตนเองโดยใช้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
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ตารางที่ 9 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จําแนกด้ านการ
รายงานคุณภาพการศึกษา
ด้ าน
µ
ระดับ อันดับ
มีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ที่ระบุความ
4.29 0.588 มาก
1
สําเร็ จตามเป้ าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยน
ครู /บุคลากรของโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดทํารายงาน
4.29 0.588 มาก
2
คุณภาพการศึกษาประจําปี
มีการเผยแพร่ รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ให้บุคลากร
4.03 0.795 มาก
4
ในโรงเรี ยนได้ทราบ
มีการเผยแพร่ รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ต่อสาธารณชน 3.70 0.692 มาก
5
มีการเผยแพร่ รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ต่อต้นสังกัด
4.16 0.637 มาก
3
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม
4.09 0.508 มาก
จากตาราง 9 พบว่า ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน จําแนกด้าน
การรายงานคุ ณภาพการศึ กษา โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา มี ระดับ พฤติ กรรม อยู่ในระดับมาก
( µ = 4.18) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ เมื่อนํามาเรี ยง
อันดับ พบว่า ( µ = 4.29) มี การจัดทํารายงานคุ ณภาพการศึ ก ษาประจํา ปี ที่ ระบุ ค วามสํา เร็ จตาม
เป้ าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ( µ = 4.29) ครู /บุคลากรของโรงเรี ยนมีส่วน
ร่ วมในการจัดทํารายงานคุ ณภาพการศึกษาประจําปี ( µ = 4.16) เผยแพร่ รายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปี ต่อต้นสังกัดและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ( µ = 4.03) การเผยแพร่ รายงานคุ ณภาพการศึกษา
ประจําปี ให้บุคลากรในโรงเรี ยนได้ทราบ และ( µ = 3.70) มีการเผยแพร่ รายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปี ต่อสาธารณชน
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ตารางที่ 10 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จําแนกด้ านการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ระดับ อันดับ
ด้ าน
µ
มีการกําหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนเป็ นกิจกรรม
4.22 0.668
มาก
1
ของทุกฝ่ าย และทุกงานในโรงเรี ยน
4.09 0.597
มาก
2
มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและทบทวน
ตนเองให้เกิดขึ้นกับคณะครู ทุกคนซึ่ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานใน
โรงเรี ยน
มีการสรุ ปผลการตรวจสอบและทบทวนของคณะ
4.00 0.577
มาก
4
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
มีการนําผลการตรวจสอบและทบทวนไปใช้ในการปรับปรุ ง 4.06 0.727
มาก
3
และพัฒนาของโรงเรี ยนให้ดียงิ่ ขึ้น
รวม
4.09 0.542
มาก
จากตาราง 10 พบว่า ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน จําแนกด้าน
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา มีระดับพฤติกรรม อยูใ่ น
ระดับมาก ( µ = 4.09) และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อมี ระดับพฤติ กรรมอยู่ในระดับ มากทั้ง 4 ข้อ
เมื่อนํามาเรี ยงอันดับ พบว่า ( µ = 4.22) มีการกําหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนเป็ นกิจกรรมของ
ทุกฝ่ าย และทุกงานในโรงเรี ยน ( µ = 4.09) มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและทบทวน
ตนเองให้เกิ ดขึ้ นกับ คณะครู ทุก คนซึ่ ง เป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิง านในโรงเรี ยน ( µ = 4.06) มีก ารนํา ผลการ
ตรวจสอบและทบทวนไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาของโรงเรี ยนให้ดียิ่งขึ้นและ ( µ = 4.00) มีการ
สรุ ปผลการตรวจสอบและทบทวนของคณะผูป้ ฏิบตั ิงาน

50

ตารางที่ 11 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จําแนกด้ านการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
ด้ าน
µ
ระดับ อันดับ
มีการพัฒนาครู /บุคลากรให้มีความรู ้เรื่ องการประกัน
4.16 0.582
มาก
1
คุณภาพการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ
มีการสร้างจิตสํานึกการพัฒนาให้เกิดขึ้นในคณะครู และ
4.06 0.629
มาก
2
บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน
3.93 0.629
มาก
5
มีการเน้นยํ้าหรื อกําหนดเป็ นนโยบายการทํางานอย่างมี
ระบบ รวมทั้งต้องทํางานอย่างมีเป้ าหมาย ทํางานเป็ นหมู่
คณะและต้องทําอย่างต่อเนื่อง
4.00 0.683
มาก
4
มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ปรับปรุ ง
และพัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์และภารกิจ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสู ตรการเรี ยนการสอน
ความก้าวหน้า ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การบริ หารและการ
จัดการโรงเรี ยน
มีการศึกษาวิจยั เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาระบบการประกัน
4.03 0.752
มาก
3
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรี ยน
รวม
4.03 0.552
มาก
จากตาราง 11 พบว่า ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุ ณภาพภายในโรงเรี ยน
จํา แนกด้า นการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ งโรงเรี ย นบริ ห ารธุ ร กิ จ อยุ ธ ยา มี ร ะดับ
พฤติกรรม อยูใ่ นระดับมาก ( µ = 4.18) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ
มากทั้ง 5 ข้อ เมื่อนํามาเรี ยงลําดับ พบว่า ( µ = 4.16) มีการพัฒนาครู /บุคลากรให้มีความรู้เรื่ องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ ( µ = 4.06) มีการสร้างจิตสํานึกการพัฒนาให้เกิดขึ้นในคณะ
ครู และบุคลากรทุ กคนในโรงเรี ยน ( µ = 4.03) มีการศึกษาวิจยั เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรี ยน ( µ = 4.00) มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการดํา เนิ น งานเกี่ ย วกับ วิสั ย ทัศ น์ และภารกิ จแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
หลัก สู ตรการเรี ย นการสอนความก้า วหน้า ผลการเรี ย นรู้ ข องผูเ้ รี ย น การบริ หารและการจัดการ
โรงเรี ยนและ ( µ = 3.93) มีการเน้นยํ้าหรื อกําหนดเป็ นนโยบายการทํางานอย่างมีระบบ รวมทั้งต้อง
ทํางานอย่างมีเป้ าหมาย ทํางานเป็ นหมู่คณะและต้องทําอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 12 การเปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของครู โรง
เรียบริหารธุรกิจอยุธยา จําแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ด้ าน
t
P
µ
µ
1. ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพ 4.00 .000 4.09 0.576 -0.78 0.44
ภายในโรงเรี ยน
2. ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
4.05 0.250 3.68 0.573 1.55 0.13
โรงเรี ยน
3. ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
3.83 0.527 4.07 0.531 -0.98 0.33
4. ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.92 0.442 4.13 0.546 -0.86 0.39
5. ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
4.00 0.619 4.22 0.544 -0.89 0.37
การศึกษา
6. ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
3.90 0.532 4.12 0.602 -0.84 0.40
7. ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษา
3.90 0.517 4.14 0.505 -1.05 0.29
8. ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
4.08 0.540 4.10 0.554 -0.06 0.94
การศึกษา
9. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง 4.13 0.273 4.01 0.602 0.46 0.64
รวม
3.98 0.377 4.06 0.459 -0.41 0.680
จากตารางที่ 12 พบว่า ครู เพศชายและเพศหญิงโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา มีพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายใน
ของเพศชายและเพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกันจํานวน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ด้านการจัดระบบ
บริ หารและสารสนเทศ ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษา ด้านการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีระดับพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 13
การเปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุ ณภาพภายในของ
ครูโรงเรียบริหารธุรกิจอยุธยา จําแนกตามประสบการณ์ การทํางานของครู
ประสบการณ์การทํางาน
ด้ าน

1-5 ปี

µ
1. ด้านการเตรี ยมการปฏิ บตั ิ งานประกัน 4.07 0.313
คุณภาพภายในโรงเรี ยน
2. ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 4.04 0.448
โรงเรี ยน
3. ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ 3.97 0.495
4. ด้า นการจัด ทํา แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพ 4.11 0.562
การศึกษา
5. ด้า นการดํา เนิ น งานตามแผนพัฒ นา 4.15 0.407
คุณภาพการศึกษา
6. ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
4.22 0.453
7. ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษา
4.14 0.320
8. ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 4.14 0.556
การศึกษา
9. ด้านการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาอย่าง 4.20 0.461
ต่อเนื่อง
รวม
4.11 0.405

6 – 10 ปี

11 – 15 ปี

มากกว่ า 15 ปี
ขึน้ ไป

µ
µ
µ
4.12 0.144 4.10 0.475 4.03 0.705
3.33 0.384 3.85 0.503 3.66 0.593
3.55 0.443 4.11 0.254 4.15 0.633
3.58 0.554 4.19 0.291 4.18 0.651
3.75 0.412 4.25 0.468 4.29 0.677
3.75 0.754 3.94 0.442 4.18 0.670
3.90 0.346 4.02 0.743 4.16 0.515
3.62 0.322 4.10 0.659 4.21 0.498
3.65 0.300 4.02 0.743 4.07 0.538
3.69 0.314 4.07 0.430 4.10 0.485

จากตารางที่ 13 พบว่า ประสบการณ์ ก ารทํา งานของครู โรงเรี ย นบริ หารธุ รกิ จอยุธ ยา มี
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า อายุ 1-5 ปี ให้ความสําคัญกับ ด้านการประเมินคุ ณภาพ
การศึกษา (µ = 4.22) อายุ 6-10 ปี ให้ความสําคัญกับด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพ
ภายใน(µ = 4.12) อายุ 11-15 ปี ให้ความสําคัญกับด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา( µ = 4.25) และอายุ มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ให้ความสําคัญกับด้านการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(µ = 4.29)
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ตารางที่ 14 การเปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของครู โรง
เรียบริหารธุรกิจอยุธยา จําแนกตามประสบการณ์ การทํางานของครู
ด้ าน
1. ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน

2. ด้านการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรี ยน

3. ด้านการจัดระบบบริ หารและ
สารสนเทศ

SS

df

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

0.034

3

0.011

0.039

0.990

ภายในกลุ่ม
รวม

7.990
8.024

27
30

0.296

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.485
7.397
8.882

3
27
30

0.495
0.274

1.807

0.170

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.194
7.265
8.459

3
27
30

0.398
0.269

1.479

0.242

1.225
7.123
8.348

3
27
30

0.408
0.264

1.548

0.225

0.948
8.334
9.282

3
27
30

0.316
0.309

1.024

0.397

4. ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
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ตารางที่ 14 (ต่ อ) การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของครู
โรงเรียบริหารธุรกิจอยุธยา จําแนกตามประสบการณ์ การทํางานของครู
ด้ าน
SS
df
MS
F
P
6. ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 0.864
3
0.288 0.514 0.496
ภายในกลุ่ม
9.518
27 0.353
รวม
10.382 30
7. ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 0.271
3
0.090 0.326 0.807
ภายในกลุ่ม
7.479
27 0.277
รวม
7.750
30
8. ด้านการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา
ระหว่างกลุ่ม 1.077
3
0.359 1.250 0.311
ภายในกลุ่ม
7.758
27 0.287
รวม
8.835
30
9. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่ อง
ระหว่างกลุ่ม 0.806
3
0.269 0.896 0.469
ภายในกลุ่ม
8.347
27 0.309
รวม
9.154
30
ระหว่างกลุ่ม 0.582
3
0.194 1.003
0.406
รวม
ภายในกลุ่ม
5.223
27 0.193
รวม
5.805
30
จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับพฤติกรรมการปฏิ บตั ิงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา โดยภาพรวมประสบการณ์การทํางานของครู ส่ งผลต่อระดับพฤติกรรม
การปฏิ บตั ิงานการประกันคุ ณภาพภายในไม่แตกต่างกัน จํานวน 9 ด้าน ดังนี้ ด้านการเตรี ยมการ
ปฏิ บตั ิงานประกันคุ ณภาพภายในโรงเรี ยน ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ย น
ด้า นการจัด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศ
ด้า นการจัด ทํา แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ด้านการประเมินคุ ณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุ ณภาพการศึ กษา ด้านการรายงานคุณภาพ
การศึกษา ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่ อง มีระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้ นคว้ า

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดความมุ่งหมายไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู
โรงเรี ยนบริ หารธุ ร กิ จ อยุ ธ ยา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1
2. เพื่ อเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติง านประกัน คุ ณภาพภายในของครู
โรงเรี ยนบริ หารธุ ร กิ จ อยุ ธ ยา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพระถมศึ ก ษา จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 จําแนกตามเพศและประสบการณ์การสอนของครู

ขอบเขตของการศึกษาค้ นคว้ า

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา ที่เปิ ดการ
สอนในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พและประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจ
อยุธยาจํานวน 31 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา ที่เปิ ดการ
สอนในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พและประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจ
อยุธยาจํานวน 31 คน คือใช้กบั กลุ่มประชากรทั้งหมด
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ตัวแปรทีศ่ ึกษา

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา ที่มีความแตกต่างกัน แบ่งเป็ น 2
ลักษณะ คือ
เพศ ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง
ประสบการณ์การสอนของครู ได้แก่ มีประสบการณ์การสอน 1 – 5 ปี 6 – 10 ปี
11 – 15 ปี และ มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
2. ตัว แปรตาม ได้แ ก่ พฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ง านการประกัน คุ ณ ภาพภายในของครู
โรงเรี ย นบริ ห ารธุ ร กิ จ อยุธ ยา สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1

ขอบเขตเนือ้ หา

พฤติกรรมการปฏิ บตั ิงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา
มี 9 ด้าน คือ
1. ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
2. ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
3. ด้านการจัดระบบบริ หารสารสนเทศ
4. ด้านการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรี ยนที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา
5. ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรี ยน
6. ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
7. ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กาํ หนด
8. ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
9. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การศึ ก ษาระดับ พฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ง านประกัน คุ ณ ภาพภายในของครู โรงเรี ยน
บริ หารธุ รกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต
1 พบว่า
1. ครู โ รงเรี ย นบริ ห ารธุ ร กิ จ อยุธ ยา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1 มีครู เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 48 ปี มีวุฒิ

57

การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมากกว่า 15 ปี ขึ้นไปเป็ น
ครู ผสู ้ อนร้อยละ 77.4
2. ครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมมีระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายใน
อยู่ ใ นระดั บ มาก ได้ แ ก่ ด้ า นการเตรี ยมการปฏิ บ ั ติ ง านประกั น คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ยน
ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ ด้านการ
จัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ด้านการรายงานคุ ณภาพการศึกษา ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ครู โ รงเรี ยนบริ หารธุ ร กิ จ อยุ ธ ยา สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในของครู โรงเรี ยน
บริ หารธุ รกิ จอยุธยา เมื่อจําแนกตามเพศของครู มีพฤติกรรมการประกันคุณภาพภายในโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก µ = 3.98 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน มีระดับพฤติกรรม อยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน
ครู เพศหญิง มีพฤติกรรมการประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก µ = 4.06
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน มีระดับพฤติกรรม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว
พบว่า ด้านที่ไม่แตกต่างกันจํานวน 9 ด้าน ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรี ยน ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ด้านการรายงานคุ ณภาพการศึ กษา ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของครู
ตามแผนการประกันคุณภาพภายในไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในของครู โรงเรี ยน
บริ หารธุ รกิจอยุธยา เมื่อจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน โดยครู ที่มีประสบการทํางาน 1-5 ปี
มีพฤติกรรมการประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก µ = 4.11 และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน มีระดับพฤติกรรม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ครู ที่มีประสบการทํางาน 6 - 10 ปี มีพฤติกรรมการประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก µ = 3.69 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน มีระดับพฤติกรรม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ครู ที่มีประสบการทํางาน 11 - 15 ปี มีพฤติกรรมการประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
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มาก µ = 4.07 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน มีระดับพฤติกรรม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ครู ที่มี
ประสบการทํางาน มากกว่า 15 ปี มีพฤติกรรมการประกันคุ ณภาพภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก µ = 4.10 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน มีระดับพฤติกรรม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน พบว่า
ด้านที่ไม่แตกต่างกันจํานวน 9 ด้าน ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ ด้านการ
จัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษา ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ด้าน
การพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง มีระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของครู ตามแผนการ
ประกันคุณภาพภายในไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล

การศึ ก ษาระดับ พฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ง านประกัน คุ ณ ภาพภายในของครู โรงเรี ยน
บริ หารธุ รกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1 มีประเด็น
ที่สามารถนํามาอภิปราย ตามความมุ่งหมายของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ระดับ พฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ งานประกันคุ ณภาพภายในของครู โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จ
อยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ที่ เป็ นดัง นี้ อาจเนื่ องมาจากปั จจุบ นั โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธ ยา โรงเรี ยนมี การจัดประชุ ม
ประกันคุณภาพภายในเป็ นประจําทุกปี โดยให้ครู ทุกคนได้รับความรู้และแนวทางในการดําเนินงาน
และแก้ไขข้อบกพร่ องที่มีอยูเ่ พื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. ครู โรงเรี ยนบริ หารธุ ร กิ จ อยุ ธ ยา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในเมื่อพิจารณาจาก
ประสบการทํางานของครู โดยภาพรวมมีระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายใน
แตกต่างกัน ที่เป็ นดังนี้ อาจเนื่ องมาจากประสบการณ์ ของผูท้ าํ งานด้านประกันคุ ณภาพมีครู ที่มี
ประสบการณ์ ใ น 2 ช่ วงอายุ คื อมี ป ระสบการณ์ การปฏิ บตั ิ งานในโรงเรี ยนระหว่า ง 6-10 ปี และ
มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ซึ่ งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานของครู
ส่ งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน
3. ครู โรงเรี ยนบริ หารธุ ร กิ จ อยุ ธ ยา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 โดยภาพรวม เพศมีและประสบการณ์การทํางานระดับพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในแตกต่างกัน ที่เป็ นดังนี้ อาจเป็ นเพราะการทํางานของเพศชาย
และหญิงรวมถึงประสบการณ์การทํางานของครู มีความสามารถในการดําเนินงานที่ไม่แตกต่างกัน
ข้อมูลที่ได้รับการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในเท่าๆ กัน จึงทําให้พฤติกรรมการปฏิ บตั ิงาน
ประกันคุณภาพภายในของครู ไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นบริ หารธุ รกิ จ อยุธ ยาสามารถนํา ผลการวิจยั นี้ ไ ปใช้เป็ นข้อมู ล
สารสนเทศในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสิ นใจในการวางแผนการบริ หารโรงเรี ยนด้านการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรี ยน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนสามารถนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศ
ในการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ ก ับโรงเรี ย นเกี่ ย วกับด้านการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาผลของการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุ มชน ในการปฏิ บตั ิงานการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
2. ควรมีการศึกษาผลของพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
สังกัดอื่น ๆ ที่มีการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
3. ควรมีการศึกษาผลของพฤติกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนโดยจําแนกตาม
หน้าที่การงาน
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ภาคผนวก

แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในโรงเรี ย นบริ หารธุ รกิ จอยุธ ยา สัง กัดสํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 คําตอบของท่านทุกข้อ มีความสําคัญยิง่ ต่อความสมบูรณ์ของการวิจยั จึงใคร่
ขอความกรุ ณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยาต่อไป
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 ใน 9 ด้าน คือ ด้านการเตรี ยมการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรี ย นด้า นการกํา หนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ ก ษา ด้า นการจัดระบบบริ หารและ
สารสนเทศ ด้านการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ด้านการดําเนิ นงานตาม
แผนพัฒนาสถานศึ กษา ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุ ณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน ที่กาํ หนด ด้านการรายงานคุ ณภาพการศึกษาประจําปี และด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

นายอัครพล
พูลสวัสดิ์
นายมนต์ชยั
สุ วรรณหงษ์
นางสาววรารัตน์ รื่ นสุ ภาพ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรื อทําเครื่ องหมาย  ที่ตรงกับสภาพจริ งของท่าน
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 ตํ่ากว่า 25 ปี
 31 – 36 ปี
 43 – 48 ปี

 25 – 30 ปี
 37 – 42 ปี
 มากกว่า 48 ปี

2. อายุ

3. วุฒิการศึกษา
 ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
 วุฒิอื่น ๆ โปรดระบุ.................................................
4. ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนบริ หารธุรกิจอยุธยา
 1 – 5 ปี
 6 – 10 ปี
 11 – 15 ปี
 มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
5. ปั จจุบนั ท่านดํารงตําแหน่งหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
 ผูร้ ับอนุ ญาต / ผูจ้ ดั การ
 ผูอ้ าํ นวยการ
 หัวหน้าฝ่ าย
 ครู ผสู ้ อน
 ครู ทาํ หน้าที่สนับสนุ นการสอน
 อื่น ๆ ระบุ................................................................
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ตอนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนบริ หารธุรกิจอยุธยา
คําชี้แจง
โปรดพิจารณาและประเมินระดับการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรี ยนโดย
ทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์การประเมินดังนี้
มากที่สุด
หมายถึง มีการดําเนินการในเรื่ องนั้น มากกว่าร้อยละ 75
มาก
หมายถึง มีการดําเนินการในเรื่ องนั้น ร้อยละ 51 - 75
ปานกลาง
หมายถึง มีการดําเนินการในเรื่ องนั้น ร้อยละ 26 - 50
น้อย
หมายถึง มีการดําเนินการในเรื่ องนั้น ร้อยละ 1 - 25
น้อยที่สุด
หมายถึง ไม่มีการดําเนินการในเรื่ องนั้น
ระดับการปฏิบัติ
ข้ อ
รายการ
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
การเตรียมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
1 มีการจัดประชุ มชี้ แจงทําความเข้าใจให้บุคลากรได้ทราบ
เรื่ อ งการประกัน คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ย นอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
สมํ่าเสมอ
2 มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ครู /บุคลากรได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักในเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษา
3 เปิ ดโอกาสให้ครู /บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรี ยน
4 มีก ารให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาแก่
ผูป้ กครองและชุมชน
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
5
6

7

มี ก ารพัฒ นาความเกี่ ย วกับ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
ให้กบั ครู /บุคลากร
มีการพัฒนาความรู ้ เกี่ ยวกับมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิ การให้กบั ครู /บุคลากร
มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนให้สอดคล้อง
กั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานการศึ ก ษา
อาชี ว ศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
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ข้ อ

รายการ

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
8

มี การจัดโครงสร้ างการบริ หารของโรงเรี ยนเหมาะสมกับ
ขนาดของโรงเรี ยนและภาระงานตามโครงสร้างสอดคล้อง
กับ เป้ าหมายของโรงเรี ยนและต่ อ การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา
9 มีครู /บุคลากรได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรี ยน
มี ก ารกํา หนดบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการประกัน
10 คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโรงเรี ย นในเรื่ อ ง การกํา หนด
แนวทางวิธีการปฏิบตั ิงาน การกํากับติดตาม การตรวจสอบ
ทบทวน และรายงาน
มี ข ้อมูล สารสนเทศที่ ใ ช้ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง านพัฒนาคุ ณภาพ
11 การศึกษา เช่น ข้อมูลด้านนักเรี ยน ทรัพยากรทางการศึกษา
บุคลากร/ครู การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ฯลฯ ครบถ้วน
มี การนําข้อมูล สารสนเทศมาใช้การปฏิ บตั ิ งานพัฒนาการ
12 การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน พัฒนาครู /บุคลากร และพัฒนาการ
บริ หารจัดการ
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13 ครู / บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด ทํา แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
14 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ใช้ขอ้ มูลจากการ
วิเคราะห์สภาพปั ญหาและความจําเป็ นของโรงเรี ยน
15 มี ก ารกํา หนดวิสั ย ทัศ น์ พันธ์ กิ จ (ภารกิ จ ) ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน
16 มี ก ารกํา หนดเป้ าหมาย และต้องชี้ วัดความสํา เร็ จใน การ
พัฒนาของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน
17 มีการกําหนดวิธีปฏิ บตั ิงานเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายและ
ตัวชี้วดั โดยอาศัยหลักวิชาที่อา้ งอิงได้

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการปฏิบัติ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ข้ อ

รายการ

18 มีก ารกํา หนดกรอบแนวทางการกํา กับติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมินและรายงานการปฏิบตั ิงานตามแผนอย่างชัดเจน
19 มีการอนุมตั ิแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ
บริ หารโรงเรี ยน
20 มี ก ารกํ า หนดงบประมาณไว้ ใ นแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
21 มี ก ารชี้ แจงทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สาระสํ า คั ญ ของ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กบั บุคลากรของโรงเรี ยน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
22 ผูบ้ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรได้รั บ การพัฒ นาความรู้ ค วาม
เข้าใจในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
23 มี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี สอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา และดําเนิ นการจัดทําแบบมี
ส่ วนร่ วม
24 มีการกําหนดเป้ าหมายและตัวชี้วดั ความสําเร็ จของ
โครงการ/ กิจกรรรมที่เป็ นรู ปธรรมสามารถวัดได้
25 มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบตั ิงานประจําปี อย่างต่อเนื่อง
26 ครู /บุ คลากรมีส่วนร่ วมในการจัดทําปฏิ ทินการปฏิ บตั ิงาน
ประจําปี
27 มีการประสานแผนปฏิ บตั ิการระหว่างฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องก่อน
การปฏิบตั ิงาน
28 มีการชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิ
การให้บุคลากรได้รับทราบ
29 มีการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
30 มีการกําหนดแนวทางการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมิน
และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
31 มี ก ารนิ เ ทศเพื่ อ กํา กับ ติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ง านตามปกติ /
โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่วางไว้

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ระดับการปฏิบัติ
ข้ อ

รายการ

การประเมินคุณภาพการศึกษา
32 มีการวางแผนการประเมินตนเองโดยใช้มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยน
33 มีการกําหนดกรอบการประเมินว่ามีกระบวนการดําเนินงาน
อย่างไร ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบและควรดําเนินการเมื่อใด
34 มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินหรื อเกณฑ์ตดั สิ นการดําเนิน
งานตามตัวบ่งชี้ ที่กาํ หนดและเหมาะสมกับการบริ หารของ
โรงเรี ยน
35 มีการกําหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินด้วยการออกแบบ
วิธีการเก็บข้อมูล เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินและ
แหล่งผูใ้ ห้ขอ้ มูล
36 มีการจัดทําเครื่ องมือการประเมินที่ง่ายต่อการใช้งาน และ
แปลความหมายโดยการมีส่วนร่ วมของคณะครู ในโรงเรี ยน
การรายงานคุณภาพการศึกษา
37 มีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ที่ระบุความ
สํา เร็ จตามเป้ าหมายในแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาของ
โรงเรี ยน
38 ครู /บุ คลากรของโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปี
39 มีการเผยแพร่ รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ให้บุคลากร
ในโรงเรี ยนได้ทราบ
40 มี ก ารเผยแพร่ รายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ปี ต่ อ
สาธารณชน
41 มีการเผยแพร่ รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ต่อต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
42 มีการกําหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนเป็ นกิจกรรม
ของทุกฝ่ าย และทุกงานในโรงเรี ยน

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ข้ อ

รายการ

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการปฏิบัติ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

43 มีการสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับการตรวจสอบและทบทวน
ตนเองให้เกิ ดขึ้นกับคณะครู ทุก คนซึ่ ง เป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านใน
โรงเรี ยน
44 มี ก ารสรุ ปผลการตรวจสอบและทบทวนของคณะ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
45 มี ก ารนํ า ผลการตรวจสอบและทบทวนไปใช้ ใ นการ
ปรับปรุ งและพัฒนาของโรงเรี ยนให้ดียง่ิ ขึ้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
46 มี ก ารพัฒ นาครู / บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ เ รื่ องการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ
47 มี ก ารสร้ า งจิ ต สํา นึ ก การพัฒ นาให้เ กิ ด ขึ้ น ในคณะครู และ
บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน
48 มี ก ารเน้น ยํ้า หรื อ กํา หนดเป็ นนโยบายการทํา งานอย่า งมี
ระบบ รวมทั้ง ต้องทํา งานอย่างมี เป้ าหมาย ทํา งานเป็ นหมู่
คณะและต้องทําอย่างต่อเนื่อง
49 มี การนํา ผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษามาใช้ปรับปรุ ง
และพัฒ นาการดํา เนิ น งานเกี่ ย วกับ วิสั ย ทัศ น์แ ละภารกิ จ
แผนพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา หลักสู ตรการเรี ยนการสอน
ความก้าวหน้า ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การบริ หารและการ
จัดการโรงเรี ยน
50 มีการศึกษาวิจยั เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรี ยน

ขอขอบพระคุณทีท่ ่านเสี ยสละเวลาในการกรอกแบบสอบถาม

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ประวัติผู้จัดทํา

ชื่อ-สกุล
นายมนต์ชยั สุ วรรณหงษ์
ชื่อเล่น
น้องเล็ก
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษา ปี ที่ 1-6 โรงเรี ยนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด
สุ พรรณบุรี
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
(ศษ.ม. บริ หารการศึกษา)
ประวัติการทํางาน เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
ครู โรงเรี ยนบริ หารธุรกิจอยุธยา
ที่อยู่
21/23 หมู่ 2 ตําบลท่าวาสุ กรี อําเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000
เบอร์โทร
0892344561
E-Mail Address : lek_monchai@hotmail.com
คติประจําใจ
เวรกรรมมีจริ ง , ทําวันนี้ ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้

