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บทคัดย?อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพปNจจุบันของการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อ
การประกั น คุ ณ ภาพของโรงเรี ย นปงพั ฒ นาวิ ท ยาคม 2) สภาพที่ พึ ง ประสงคของการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ฝRายบริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถามและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพปNจจุบันของการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม โดยใชกระบวนการบริหาร ทั้ง 4 ดาน สรุปภาพรวมอยูในระดับดี μ = 3.50 (σ = 0.88) หาก
พิจารณาตามรายการแลวพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือดานผูบริหาร อยูในระดับดีมาก μ = 3.70 (σ = 0.80) และ
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับดี μ = 3.06 (σ = 0.76)
2. สภาพที่พึงประสงคของการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนปง
พัฒนาวิทยาคม โดยใชกระบวนการบริหาร ทั้ง 4 ดาน สรุปภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม μ = 4.71 (σ = 0.42)
หากพิ จ ารณาตามรายการแลวพบวา คาเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อกระบวนการบริ ห ารและการจั ด การของผู บริ ห าร
สถานศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม μ = 4.96 (σ = 0.09) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือการประกันคุณภาพการศึกษา
อยูในระดับดีมาก μ = 4.30 (σ = 0.62)
คําสําคัญ: การบริหารและการจัดการศึกษา, การประกันคุณภาพ
Abstract
The objectives of this study were to study: Current conditions and desirable
conditions of administration and educational management for standards of quality assurance
at Pong Pattana Wittayakhom School. The population, selected by purposive sampling, was
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45 participants, including school administrators, teachers, and educational personnel in Pong
Pattana Wittayakhom School. The research instrument was questionnaire, and the statistics
for data analysis was mean and standard deviation. The results showed that:
1. The current state of the administrative and educational management for quality
assurance at Pong Pattana Wittayakhom School was calculated based on 4 aspects of the
quality assurance system. The overall was rated at a good level (μ = 3.50, σ = 0.88). For
individual aspect analysis, the aspect holding the highest mean and rated at a very good
level was school administrators (μ = 3.70, σ = 0.80), while the aspect holding the lowest
mean and rated at a good level was the education quality assurance (μ = 3.06 ,σ = 0.76).
2. The desire d level of the administrative and educational management for
standards of quality assurance at Pong Pattana Wittayakhom School was also calculated
based on 4 aspects of the quality assurance system. The overall was rated at a excellent
level (μ = 4.71 ,σ = 0.42). For individual aspect analysis, the aspect holding the highest
mean and rated at an excellent level was the administration and management of school
administrators. (μ = 4.96, σ = 0.09), while the aspect holding the lowest mean and rated at
a very good level was educational quality assurance μ = 4.30, σ = 0.62).
Keywords: Administrative and Educational Management, Educational Quality Assurance
บทนํา
ปNจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําเปpนอยางยิ่งที่จะตองบริหารการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมี
การประกันคุณภาพการศึกษาเปpนกลไกสําคัญ ที่สงเสริมและผลักดันใหกระบวนการทํางานในทุกระดับและ
บุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินไปอยางสอดคลองกันเปpนระบบ มุงไปในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไว เพื่อใหบรรลุ
เปqาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ปNจจัยผลักดันที่ทําใหเกิดการปฏิรูป
การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษา มีทั้งปNจจัยภายนอกและภายใน อันไดแก
กระแสโลกาภิวั ตนในยุค 4.0 ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความจํ ากัด ของทรัพยากร ความ
ตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และความตองการแรงงานที่มีศักยภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ไดใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพราะได
กําหนดสาระบัญญัติเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไวโดยเฉพาะ ในหมวดที่ 6 วาดวยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหผูเกี่ยวของไดตระหนักและดําเนินการในเรื่องนี้ไดอยางครบถวนและถูกตอง
สาระในกฎหมายฉบั บ นี้ ปรากฏในมาตรา 47 ถึ ง มาตรา 51 (จํ า รั ส นองมาก, 2554, น. 12 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4), 2562, น. 49-53) โดยสรุปเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึ กษาที่เชื่ อมโยงกับการทํ างานของสถานศึกษา ซึ่ งมาตรา 47 กลาวถึงการระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบดวย ระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กลาวถึงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งเปpนเรื่องของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา มาตรา 49 กลาวถึงหนาที่ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาเกณฑ วิธีการรวมถึงทําการประเมินผลการจัด
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การศึกษาและใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาปtนับตั้งแต
การประเมิ น ครั้ ง สุ ด ทาย และมาตรา 51 กลาวถึ ง ผลการประเมิ น ภายนอกของสถานศึ ก ษาใดไมไดตาม
มาตรฐานที่ กํา หนดใหสํ านั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น คุณภาพการศึ กษา จั ดทํ า ขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
จากนโยบายการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ซึ่งถือวาเปpนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง แตในทางปฏิบัติกับพบวาสถานศึกษาสวนใหญยังแยกสวนกันดําเนินการและไม
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการเตรียมการเฉพาะชวงจะรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งเปpน
สวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายนอก การดําเนินการทั้งสองเรื่องนี้เปpนไปแบบแยกสวน ดังจะเห็นไดจาก
กระบวนการบริหารจะใชแนวการดําเนินงานวงจรคุณภาพของเดมมิงที่รูจักกันดีคือ PDCA (รุง แกวแดง,
2544, น. 48-50 ) สวนกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินตามขั้นตอนทั้ง 8
ที่ กํ า หนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553
(ราชกิจจานุเบกษา 2553) และปรับแกตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา 2561) ประเด็นปNญหาก็คือจะทําอยางไรใหการดําเนินการทั้งสองเรื่องนี้เปpนกระบวนการเดียวกัน
จากสภาพปN ญหาและแนวโนมในการดํา เนิ นงานประกั นคุ ณภาพภายในดั งกลาว สงผลใหผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษารอบที่ 3 ของสถานศึกษาที่เปwดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวนทั้งสิ้น
32,834 แหง ไดรับการรับรองมาตรฐาน 20,369 แหง คิดเปpนรอยละ 62.04 ไมรับรองมาตรฐาน 12,465 แหง
คิดเปpนรอยละ 37.96 โดยรอยละ 54.20 มีผลการประเมินระดับดีและรอยละ 7.83 มีผลการประเมินระดับดี
มาก (รายงานการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2560 , น. ก)
โรงเรี ย นปงพั ฒ นาวิ ท ยาคมเปp น โรงเรี ย นประจํ า ตํ า บลที่ ดํ า เนิ น งานตามแนวนโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิการและเขารวมโครงการ 1 อํา เภอ 1 โรงเรี ยนในฝNนและมุงมั่ นพั ฒนาใหเปp นโรงเรีย น
มาตรฐานสากลที่ดํ า เนิ น งานตามเกณฑรางวั ล คุ ณภาพแหงสํา นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน
OBECQA และจากบทสรุปสําหรับผูบริหารในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2555 , น. 1-5) จังหวัดพะเยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลาวถึงการบริหารงานจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ยัง
ไมไดดําเนินการแตงตั้งทั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบ สวนดานการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปpนสําคัญ โรงเรียนขาดการนําผลการประเมินทั้งการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู การประเมินทักษะกระบวนการสอน และประเมินแบบวัดไปพัฒนาทุกคนอยางเปpนระบบ และการ
จัดกระบวนการเรียนรูของครูยังไมครบทุกขอ ดานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษายังตองสงเสริม
พัฒนาแผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ ใหคงสภาพมาตรฐานดียิ่งขึ้น ตั้งแตบีการศึกษา 2555 เปpนตนมา
ทางโรงเรี ย นดํ า เนิ น การตามขอเสนอแนะดั งกลาว และจากการรายงานการประเมิ น ตนเองของโรงเรี ย น
ปงพัฒ นาวิ ทยาคม (SAR 2556-2560) พบวาภาพรวมของการดํ า เนิ นงานอยูในระดับ ดีเ ยี่ย มทุกปt แต
กระบวนการในการบริหารและการจัดการศึกษายังไมสอดรับกับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
ผูวิจัยเห็นวาหากไดมีการศึกษาสภาพและปNญหาในการดําเนินงานดานนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการ
พั ฒ นากระบวนการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา โดยการบู ร ณาการระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในกั บ
กระบวนการบริ หารสถานศึ กษาใหเปpนระบบเดี ยวกั นตามแนวนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิการ รวมถึ ง
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน OBECQA เพื่อพัฒนาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใหการ
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ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปpนสวนหนึ่งของการบริหารงานปกติของสถานศึกษา ซึ่งการบริหารงาน
แบบนี้นาจะทําใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมดําเนินไปอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน
วัตถุประสงคHของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปNจจุบันของการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียน
ปงพัฒนาวิทยาคม
2. เพื่อศึกษาสภาพที่พึงประสงคของการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ฝRายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม จํานวน 45 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
ตั ว แปรที่ ศึกษา ไดแก สภาพการบริ ห ารและการจั ด การศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาการประกั น คุ ณภาพ
การศึกษา 4 ดาน ไดแก 1) ดานผูบริหาร 2) ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
3) ดานครูผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปpนสําคัญ 4) ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. ขอบเขตเวลา
ศึ ก ษาขอมู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาที่ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ในชวงปt
การศึกษา 2556 – 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
1.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปpนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผูวิจัยศึกษาสภาพ
ปNจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ แบบสอบถามซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเองเพื่อการศึกษาสภาพ
ปNจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารและการจัดการศึกษาที่พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 4
ดาน ไดแก 1) ดานผูบริหาร 2) ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 3) ดาน
ครูผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปpนสําคัญ 4) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งผลจากการตรวจสอบ ผูวิจัยนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงครายขอ (Index of Item
Objective Congruence : IOC) ซึ่งพิจารณาคา IOC ที่มีคาเริ่มตนที่ 0.6 ขึ้นไป ไดคาความสอดคลอง 0.941
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2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 ศึกษาวั ต ถุป ระสงคของการวิ จัย กํ า หนดกรอบแนวคิ ดโดยใหครอบคลุ มตามขอบเขตและ
เนื้อหาที่ศึกษาของการวิจัย สรางแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) และปรับแกตามขอเสนอแนะ
ของอาจารยที่ปรึกษา
2.2 ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อการวิ จั ย (แบบสอบถาม) ซึ่ งตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity) จากผูวิจัยตรวจสอบดวยตนเองโดยการนําไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคการวิจัย และ
ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
2.3 นําแบบสอบถามไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ผูวิจัยดําเนินการขอหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถึงผูอํานวยการโรงเรียนปง
พัฒนาวิทยาคม เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล
3.2 นําแบบสอบถามจํานวน 45 ชุด เก็บขอมูลจากฝRายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม และรวบรวมแบบสอบถามคืนโดยอยูในสภาพที่สมบูรณทั้ง 45 ชุด
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งประกอบดวย รอยละ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน (Median) ดัชนีความสอดคลองระหวางผูเชี่ยวชาญ (Index of Congruence
: IOC) และคาเฉลี่ย (Mean)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่จะนําเสนอตอไปนี้มี 2 ตอน คือ การศึกษาสภาพปNจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของ
การบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้
ตอนที่ 1 ผลจากการศึ กษาสภาพปN จ จุ บั น ในการบริ ห ารและการจั ด การการศึ กษาของโรงเรี ย น
ปงพัฒนาวิทยาคม ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปNจจุบันในการบริหารและการจัดการการศึกษา
ของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ขLอ
กระบวนการบริหารดLาน
การแปลผล
µ
σ
1 ผูบริหาร
3.70 0.80
ดีมาก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
3.60 1.17
ดีมาก
3 ครูผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปpนสําคัญ 3.62 0.79
ดีมาก
4 การประกันคุณภาพการศึกษา
3.06 0.76
ดี
สรุปภาพรวม
3.50 0.88
ดี
จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปNจจุบันในการบริหารและการ
จัดการการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โดยใชกระบวนการบริหาร ทั้ง 4 ดาน สรุปภาพรวมอยูใน
ระดับดี μ = 3.50 (σ = 0.88) หากพิจารณาตามรายการแลวพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือกระบวนการดาน
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ผูบริหาร อยูในระดับดีมาก μ = 3.70 (σ = 0.80) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือกระบวนการบริหารดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา อยูในระดับดี μ = 3.06 (σ = 0.76)
ตอนที่ 2 ผลจากการศึกษาสภาพที่พึงประสงคในการบริหารและการจัดการการศึกษาของโรงเรียน
ปงพัฒนาวิทยาคม ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงคในการบริหารและการ
จัดการการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
การแปลผล
ขLอ
กระบวนการบริหารดLาน
µ
σ
1 ผูบริหาร
4.79 0.47
ดีเยี่ยม
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
4.96 0.09
ดีเยี่ยม
3 ครูผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปpนสําคัญ 4.79 0.48
ดีเยี่ยม
4 การประกันคุณภาพการศึกษา
4.30 0.62
ดีมาก
สรุปภาพรวม
4.71 0.42
ดีเยี่ยม
จากตารางที่ 2 พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพที่พึงประสงคในการบริหารและ
การจัดการการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โดยใชกระบวนการบริหาร ทั้ง 4 ดาน สรุปภาพรวมอยู
ในระดับดีเยี่ยม μ = 4.71 (σ = 0.42) หากพิจารณาตามรายการแลวพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือกระบวนการ
บริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม μ = 4.96 (σ = 0.09) และคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือกระบวนการบริหารดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับดีมาก μ = 4.30 (σ = 0.62)
อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ที่ นํ า เสนอไปขางตนนั้ น มี ป ระเด็ น สํ า คั ญ ที่ ค วรนํ า มาเสนอและอภิ ป รายผลใน 2
ประเด็น ดังนี้
1. การศึกษาสภาพที่พึงประสงคของการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กระบวนการที่มีการตําเนินการนอยที่สุด คือ กระบวนการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งควรมีการดําเนินการจัดทําเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวเปpนคูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของ ในสวนของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหมีการกําหนดเปqาหมายที่ชัดเจน
มีโครงการ/กิจกรรม แนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานและมีการนิเทศ ติดตามวิธีสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู และระบบการวัดผล การประเมินผลรวมถึง
คุณภาพของผูเรียน ดําเนินการประเมินโดยใชวิธีการและแหลงขอมูลที่หลากหลายรายงานผลและ สรุปผลการ
ดํ า เนิ น งานงานใหผู เกี่ ย วของทราบตอเนื่ องทุ กปt จั ด ทํ า รายงานคุ ณภาพการศึ กษาประจํ า ปt เปp น รายงาน
เชิงคุณภาพที่สะทอนสภาพการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนาในปtถัดไป ครูและ
บุคลากรทุกคน มีการเผยแพรนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรอื่น ๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ
ณัฐพล รักไทย (2558 : 52- 53) เกี่ยวกับการกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความเหมาะสม
กั บ สภาพผู เรี ย นสถานศึ ก ษาและทองถิ่ น มี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปt ข องโรงเรี ย นที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําจากทุกฝRายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและไดรับการยอมรับ ใหมีการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เปpนระบบและเปpนปNจจุบันและดําเนินงานตามแผน และสมาน อัศวภูมิ (2557,
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น. 171 – 175) กลาววาการดําเนินงานประกอบดวยการวางแผน ซึ่งมีการจัดระบบการบริหารและและระบบ
สาระสนเทศ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
สวนการดําเนินงานตามแผนนั้นเปpนขั้นตอนการนําแผนไปสูการปฏิบัติสําหรับการตรวจสอบผล ประกอบดวย
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายใน และการจัดทํารายงานประจําปt และการ
ดําเนินการตอเนื่องเปpนการพัฒนางานตอเนื่องและเริ่มวงจรการบริหารรอบตอไป
2. การศึกษาสภาพที่พึงประสงคของการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กระบวนการที่ตองการใหตําเนินการมากที่สุด คือ กระบวนการดานการบริหารและ
การจั ดการของผูบริหารสถานศึกษา โดยใหมีการวางแผนพั ฒนาคุ ณภาพการศึกษา จั ดทํา แผนปฏิบั ติการ
ประจําปt ใหสอดคลองและตอบสนองเปqาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนําปNจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่สํ าคั ญมาใช มีการจัด สรรทรัพยากร มี ระบบการติ ดตามประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน ดํ าเนิน การ
รวบรวมและจัดการขอรองเรียน จากเสียงผูมีสวนไดสวนเสีย ประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของ
ผู รั บ บริ ก าร นํ า ผลการประเมิ น มาใชในการวางแผนปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานตามวงจรคุ ณ ภาพ (PDCA)
มีกระบวนการจัดการสารสนเทศและความรูที่มีคุณภาพสูง ขอมูลสารสนเทศ ใหมีความแมนยํา ถูกตอง ทันตอ
เหตุการณ มีความปลอดภัย เปpนความลับ มีการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เปpนระบบ โปรงใส และ
ตรวจสอบ มีการจัดระบบการบริหารงาน และภาระหนาที่ รวมถึงระบบการจัดการผลปฏิบัติงานของบุคคล
มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และมอบอํานาจหนาที่ตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน มีการดําเนินการพัฒนาบุคคลากร
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีระบบการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน มีการเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทํา
ระเบี ย บแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งานวิ ช าการ พั ฒ นาและสงเสริ มงานดานวิ ช าการ ที่ ส อดคลองกั บ บริ บ ทของ
สถานศึ กษาและความตองการของผู มี ส วนไดสวนเสี ย และผู เรี ย น มี ก ารวางแผนการบริ ห ารงานทั่ ว ไปที่
ครอบคลุ มภาระงานที่ สํ า คั ญ ทุ ก งาน วางแผนกํ า หนดขอบขาย ภาระหนาที่ ห ลั กของแตละกระบวนการ
กําหนดผูรับผิดชอบ วิธีดําเนินการที่ชัดเจน สถานศึกษามีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติได
อยางชัดเจน มีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขขั้นตอนการทํางานครบถวนทุกกระบวนการที่จําเปpนและ
พัฒนาเปpนนวัตกรรมของสถานศึกษา สอดคลองกับ ชัยรัตน ต.เจริญ ( 2560, น. 432 – 439) กวาววาปNจจัยที่
สงผลตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน คือ การบริหารจัดการ ลักษณะวัฒนธรรมองคกร และลักษณะ
ทรัพยากร เนื่องจากมีการกําหนดโครงสรางหนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรไวชัดเจน บุคลากรยอมรับ
และเห็นคุณคาของการประเมินเพื่อพัฒนางาน และมีลักษณะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งมี
บรรยากาศแสะภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู และ มยุรีย แพรหลาย ( 2554. น.176 – 194) พบวา
แนวทางการดําเนินงานผูบริหารตองกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน การจัดหา การแบงงานการ
มอบหมายงานใหบุคลากร รวมถึงสารสนแทศที่เปpนปNจจุบัน มีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง โดยการใชภาวะ
ผูนําของผูบริหารในการใชกลยุทธใหเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสงเสริมการทํางานเปpนทีม
ขLอเสนอแนะ
1. ควรมีการบูร ณาการกระบวนการการดํ าเนิน งานเพื่ อเตรี ยมความพรอมในการรั บการประเมิ น
ภายนอกและการพั ฒนาคุณภาพการศึ กษาของโรงเรีย นปงพัฒนาวิทยาคม ตามเกณฑรางวัลคุ ณภาพแหง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA
2. กระบวนการดําเนินงานที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมควรลดขั้นตอน
การดําเนินงานและมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก
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