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การวิจัย ครั้งนี้ มี วัตถุประสงค เพื่ อศึกษาระดับการปฏิบัติงานและเปรียบเทีย บ
ระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหาร จํานวน
15 คน และครู ผูส อน จํ า นวน 234 คน เครื่ องมื อที่ ใ ชเ ปน แบบสอบถามที่ผูวิจั ยสรา งขึ้น มีค า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงเทากับ .9766 วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป คํานวณหา
คาความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟ ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้
1)การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อําเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา ทั้ง 8 ดานโดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก สวนดานที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ “ปานกลาง”
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และครูผูสอน เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมผูบริหารสถานศึกษา
และครู ที่ปฏิ บัติการสอน สถานศึ กษาที่มีข นาดตางกัน มีความคิด เห็น เกี่ย วกับการดํ า เนิ น งานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไม
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Abstract

The purposes of this study were to investigate the levels of actual practice and
to compare them with the level of practice in the opinions of school administrators
and teachers on the operation of educational quality assurance by Islamic private
schools in Chana District, Songkhla Province classified according to the sizes of the
schools: small, medium or large. The subjects of the study were 15 school
administrators and 234 teachers. The instrument used was a questionnaire written by
the researcher and its validity coefficient was .9766. A computer program was used
to analyze the data in frequency, percentage, and standard deviation; a t-test and f-test
were also used. The results of the study were as follows:
1) The overall operation of the eight aspects of educational quality assurance
by Islamic private schools in Chana District, Songkhla Province was at the “high”
level. When considered by item, it was found that the aspect of maintaining the
educational quality insurance; the annual reporting of the educational quality
insurance; the educational quality insurance; the development of educational quality
insurance; the planning of educational quality insurance; the operation of educational
quality insurance according to the educational quality planning; and the management
of the system and information were at the “high” level. The aspect with the least
operational practice was the checking and reviewing of the educational quality which
was at the “moderate” level.
2) When compared with the level of practice according to the opinions of
school administrators and teachers on the operation of educational quality assurance
by Islamic private schools in Chana District, Songkhla Province classified according
to the sizes of the schools, it was found that the overall opinion of the school
administrators and teachers of different school sizes on the operation of educational
quality insurance by Islamic private schools in Chana District, Songkhla Province
were not different.

(4)

กิตติกรรมประกาศ
ดวยพระนามของอัลลอฮฺผทู รงเมตตาและกรุณาปราณีเสมอ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความเมตตาโปรดปรานของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และ
ดวยความพยายามของผูวิจัย อีกทั้งไดรับความชวยเหลือทั้งทางดานวิชาการและอํานวยความสะดวก
จากบุคคลตางๆ มากมายโดยเฉพาะอยางยิ่ง รองศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เชิงเชาว อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ที่ใหความรู ขอคิดเห็น คําปรึกษา และแนะนํา ตลอดจนแกไขตรวจสอบขอบกพรอง
ตางๆ เพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณ ผูเขียนขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการในการ
สอบวิทยานิพนธ และ ดร.เกษตรชัย และหีม ที่กรุณารับเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบ
วิทยานิพนธ อีกทั้งใหคําแนะนํา ตรวจสอบ แกไขวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณอาจารยอุดม ประพฤติ อาจารยอับดุลสุโก ดินอะ และอาจารยรอเซ็ด
เบ็นแหละแหนะ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานวิจัยและเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
แบบสอบถาม สําหรับการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณผูบริหาร และครูผูสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลา ทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม และใหขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชนตอการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ขอขอบคุณนิสิตระดับปริญญาโท สาขาการพัฒนามนุษยและสังคมรุน ที่ 2 ทุกทาน
ที่ใหแนวคิด ประสบการณชีวิต และใหความรวมมือประสานงานทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ
สําหรับคุณคาและความดีที่ปรากฏอยูในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแด คุณ
พออัล-มัรฮูมหะยีอาวัง หมะขะเหร็ม ที่ไดลวงลับโดยไมทันชื่นชมความสําเร็จ และเปนผูที่ใหชีวิต
และความรู ตลอดจนจุดประกายความคิด ทักษะชีวิต และเปนแบบอยางของการเปนนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและสังคมที่ดี ขอขอบคุณ คุณแมฮัจญะมิเดาะ หมะขะเหร็ม และพี่ๆทุกทาน ที่คอย
สนับสนุนพลังความคิดและกําลังใจแหงชีวิตตลอดกาล
ขอใหพระองคอัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงตอบแทนในคุณงามความดี ใหแดทุกๆทานดวย
เถิด อามีน
รอบีหยะ หมะขะเหร็ม

(5)

สารบัญ

บทคัดยอ
Abstract
กิตติกรรมประกาศ
สารบาญ
สารบัญภาพ
รายการตาราง
บทที่
1 บทนํา
ความเปนมาของปญหาและปญหา
วัตถุประสงคของวิจัย
สมมติฐานของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนของการวิจยั
2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษากับระบบการศึกษา
แนวคิดและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับหลักการบริหาร
หลักการอิสลามเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและปฐมวัย
บทบาทหนาทีข่ องผูที่เกี่ยวของในการประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดในการวิจัย

หนา
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(9)
1
1
5
5
6
6
8
9
9
10
13
16
22
24
30
48
52
56
59
(6)

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่
3 วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล
4 ผลการวิจัย
5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
สรุปผล
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ภาคผนวก ข เครื่องมือการวิจัย
ประวัติผูเขียน

60
61
63
65
65
67
119
121
126
132
134
142
143
151

(7)

สารบัญภาพ
รูปที่
หนา
1 ระบบการศึกษา
13
2 รูปแบบพื้นฐานของการจัดการเรียนรู
14
3 แนวคิดเกีย่ วกับระบบการประกันคุณภาพกับหลักการบริหารที่เปนระบบครบวงจร
(PDCA)
20
4 ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
25
5 ตัวอยางแนวคิดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
27
6 การนําขอมูลมาใชในการดําเนินการ
47
7 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
49

(8)

รายการตาราง
ตารางที่

หนา

1
2
3
4
5
6
7

แสดงจํานวนผูบริหารและครูผูสอนโดยแบงตามขนาดของโรงเรียน
61
แสดงจํานวนผูบริหารและครูผูสอนโดยแบงตามขนาดของโรงเรียน(ตอ)
62
แสดงสรุปจํานวนผูบริหารและครูผูสอนโดยแบงตามขนาดของโรงเรียน
62
แสดงจํานวนและรอยละขอมูลตําแหนง
68
แสดงจํานวนและรอยละของผูบริหารและครู จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ
69
แสดงจํานวนและรอยละของผูบริหารและครู จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายศาสนา
69
แสดงจํานวนและรอยละของผูบริหารและครู จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายศาสนาตามขนาด
ของโรงเรียน
70
8 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาในภาพรวม 71
9 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ในภาพรวม
72
10 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ในภาพรวม (ตอ)
73
11 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ตามดาน การพัฒนามาตรฐานการศึกษาในภาพรวม
74
12 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ตามดาน การพัฒนามาตรฐานการศึกษาในภาพรวม(ตอ)
75
13 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ตามดาน การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม.
76
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รายการตาราง (ตอ)
ตารางที่
หนา
14 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ตามดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในภาพรวม
77
15 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ตามดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในภาพรวม (ตอ)
78
16 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ตามดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
79
17 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ตามดานการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
80
18 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ตามดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปในภาพรวม
81
19 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ตามดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
82
20 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ตามดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม(ตอ)
82
21 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
84
22 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดาน
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
85
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รายการตาราง (ตอ)
ตารางที่
หนา
23 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดาน
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา(ตอ)
86
24 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
87
25 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา(ตอ)
88
26 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ ริหารสถานศึกษา
89
27 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ตามความคิดเห็นของผูบ ริหารสถานศึกษา
90
28 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ตามความคิดเห็นของผูบ ริหารสถานศึกษา(ตอ) 91
29 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 92
30 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
93
31 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ตามความคิดเห็นของผูบ ริหารสถานศึกษา
94
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รายการตาราง (ตอ)
ตารางที่
หนา
32 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตามความคิดเห็นของผูบ ริหารสถานศึกษา(ตอ) 95
33 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ ริหารสถานศึกษา
96
34 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของครู
97
35 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดาน
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศตามความคิดเห็นของครู
98
36 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดาน
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศตามความคิดเห็นของครู(ตอ)
99
37 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
100
38 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ตามความคิดเห็นของครู(ตอ)
101
39 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
102
40 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ตามความคิดเห็นของครู
103
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รายการตาราง (ตอ)
ตารางที่
หนา
41 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ตามความคิดเห็นของครู(ตอ)
104
42 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครู
105
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(14)

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของปญหาและปญหา
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน ผนวกกับความ
เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสังคมโลกสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดอยาง
ไร พ รมแดน อั น นํ า มาซึ่ ง ความจํ า เป น ที่ แ ต ล ะประเทศต อ งเรี ย นรู ที่ จ ะปรั บ ตั ว ให ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความทา
ทาย ปจจัยที่สําคัญที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว ไดแก คุณภาพของคน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง
โดยที่การศึกษาตองเปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหเต็มศักยภาพ และเชนเดียวกันการศึกษาตอง
เปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนไดรับความรูและสรางความรูไดดวยตนเอง การจัดการศึกษาจึงเนน
วิธีการเรียนรูดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายจากแหลงและสื่อตางๆ อันจะนําไปสูการเปน
บุคคลแหงการเรียนรู รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนการจัดการเพื่อ
พัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจัก
เรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม
จริยธรรม อีกทั้งเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
การศึกษาเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการพัฒนาตนเองของคนเรา คนที่ไดรับการศึกษาอยาง
เหมาะสมก็คือคนที่จะสามารถใชชีวิตไดอยางถูกตองตามครรลองคลองธรรม และไดรับสิ่งดีๆ
การศึกษามิใชเปนเพียงการใชชีวิตระยะเวลาหนึ่งในโรงเรียนเทานั้น แตเปนเหมือนปจจัยในการ
ดํารงชีวิตที่ทุกคนตองแสวงหาและเพิ่มพูนอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองครอบครัว และหนาที่
การงาน ตลอดจนความกาวหนาและความมั่นคงของประเทศชาติยิ่งในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมเปนไปอยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตนที่นําเทคโนโลยีใหม ๆ
ไปจนถึงรูปแบบการใชชีวิตและวัฒนธรรมใหมๆ มาสูสังคมไทย การศึกษายังเปนปจจัยสําคัญใน
การช ว ยให ค นมี ห ลั ก คิ ด รู จั ก ใคร ค รวญ เลื อ กสรร ปรั บ ตั ว กั บ เหตุ ก ารณ ต า งๆ ที่ เ ข า มาสู ชี วิ ต
ตลอดเวลา ระบบการศึกษาจะตองตอบสนองการทํางานในยุคขอมูลขาวสาร การสอนตองสงเสริม
ใหเกิดความคิดสรางสรรคและจินตนาการมากกวาที่เปนมาในอดีต บทบาทของผูบริหารโรงเรียน
1

2

และผูสอนจะตองเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ คุณภาพทรัพยากรมนุษย
เปนหัวใจสําคัญยิ่ง และคุณภาพทรัพยากรมนุษยสวนหนึ่งจะมาจากการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากระบบโรงเรี ย น ในขณะที่ สัง คมโลกพั ฒ นาเปลี่ย นแปลงเร็ ว การศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย น
จําเปนตองตอบสนองพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใหสอดคลองกับลักษณะสังคมทั้งในปจจุบันและ
อนาคต การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําลังดําเนินการอยูขณะนี้จะตองเปนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยใหทุกคนมีความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหคนไทยดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมอยางมีความสุข มีความรูความสามารถ
และทั ก ษะในการแสวงหาความรู ไ ด อ ย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต และทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองได ดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรมและศักดิ์ศรี พัฒนา
ตนเองและมีบทบาทรวมในการพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม (กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ.
2541 : 45-46)
ประเทศที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาทุกประเทศไดในความสําคัญกับการจัด
การศึ ก ษาให แ ก ป ระชาชน หากสามารถให ก ารศึ ก ษาเป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคนให มี ขี ด
ความสามารถ มีศักยภาพเต็มสมบูรณตามอัตภาพของแตละบุคคลแลว การพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศ ก็สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 2) ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 47 ระบุใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระบบการประเมินคุณภาพภายใน โดยมุงการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 18 (2) โดยใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดใหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษามี
ศั ก ยภาพในการจัด การศึก ษา ให ผูเ รี ยนบรรลุผลตามมาตรฐานอยา งแทจ ริง ระบบการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาจึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาใหผูเรียนโดยตรง สถานศึกษารวมมือกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยตอง
ดําเนินการรวมกันอยางเปนระบบ (กรมวิชาการ.2544 :23-24)
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปนสถาบันการศึกษาที่จําเปนตองดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดวยเชนกัน แต
ปจจุบันพบวา จากการดําเนินการประกนคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับตางๆ ยังไม
สามารถตอบสนองเปาหมายสําคัญได สอดคลองกับที่ศิริ ถีอาสนา (2549:) ไดนําเสนอภาพรวม
ของผลการดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาประเภทและระดับตางๆ วามีปญหาอุปสรรค
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หลายประการ เปนตนวาความเขาใจและความรวมมือของบุคลากรตอการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ยังเขาใจไมตรงกันและยังไมใหความรวมมืออยางเพียงพอ โรงเรียน
สวนใหญยังขาดความมั่นใจในการดําเนินงาน และยังไมมีการบูรณราการระบบการประกันคุณภาพ
เขากับการบริหารงานปกติ และพบวาสถานศึกษาสวนใหญจะประเมินตนเองไมเปนระบบ และยัง
ไม ไ ด นํ า ผลการประเมิ น ไปใช ใ นการวางแผนบริ ห าร พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สถานศึ ก ษาเท า ที่ ค วร
นอกจากนี้ครูอาจารยมีความเห็นวาเปนการเพิ่มภาระงาน
ถึงแมวาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะมีการดําเนินการเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ แตกระบวนการที่เกิดขึ้นดังกลาวยังไมสามารถ
กระตุนใหเกิดกระบวนการคุณภาพที่แทจริงในโรงเรียน ทั้งนี้อาจเกิดจากระบบการประกันคุณภาพ
ที่ใ ช อ ยู มิ ไ ด เ อื้ อ ต อ อั ตลั ก ษณ ข องโรงเรี ย นประเภทนี้ ที่ มี ค วามแตกต า งจากโรงเรี ย นทั่ ว ไป ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรในโรงเรียนขาดความตระหนักและขาดการมีสวนรวมในการสรางคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อใหการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพในการผลักดัน
ใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเพื่อสรางกลไกคุณภาพในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามอยางแทจริง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามใหม โดยประยุ ก ต จ ากแนวคิ ด ของ
การศึกษาอิสลาม ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา เปาหมายและอัตลักษณของโรงเรียน ตลอดจน
เปนกลไกเพื่อกระตุนการมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตอไป ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของชุมศักดิ์ อินทรรักษและคณะ (2550 :31) ที่ไดเสนอไววาการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม ในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต โรงเรี ย นต อ งให ค วามสํ า คั ญ ต อ ความมุ ง หวั ง และความต อ งการของผู เ รี ย น
ผูปกครองและชุมชน ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาของ
โรงเรียน เพื่อใหสามารถจัดบริการทางการศึกษาที่ตอบสนองตอความตองการของผูที่เกี่ยวของได
อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทุกดานตามความพรอมของทรัพยากรและศักยภาพที่มี ตลอดจน
ความเปนไปไดของแตละโรงเรียน จนเปนที่พึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา เปน เรื่องของการบริหารจั ด การ
คุณภาพศึกษาอยางตอเนื่อง กระแสความตองการใหการศึกษามีคุณภาพเกิดจากผูเรียน ผูปกครอง
และสังคม ทําใหสถานศึกษาตองสรางความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเนนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อใหเปนมนุษยที่มีคุณภาพทั้งดาน ปจจัย ผลผลิต ซึ่งถือวาเปนกระบวนการที่
สถานศึกษาตองดําเนินการเพื่อที่จะสรางความมั่นใจในคุณภาพ จึงนับวาเปนจุดเริ่มตนในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่ครอบคลุมกระบวนการตางๆ ที่จะตองดําเนินการในการจัดการศึกษา
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สถานศึกษาตองมีการจัดการอยางเปนระบบ มีกระบวนการรับรองการปฏิบัติงาน มีกระบวนการ
ตรวจสอบที่สรางความมั่นใจใหเปนหลักประกันตอผูเรียน ผูปกครอง และสังคมเพื่อยืนยันตอสังคม
ไดวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนที่จะจบการศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับของสังคม ตลอดจน
เปนผูที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยม และคุณธรรมตามหลักสูตร ระบบการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษา เปน สว นหนึ่ งของการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษา ซึ่ง เป น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องของ ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย ซึ่งประกอบดวยภาระงานที่สถานศึกษาตอง
ดําเนินการอยางเปนระบบ ใน 8 ดาน ดังนี้
1) การจัดการระบบริหารและสารสนเทศ
2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา
7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ยอมทําใหสังคมไดรับความพอใจ
ซึ่งการสรางคุณภาพของผูเรียน สถานศึกษาตองมีการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง มีขอมูลที่ใชใน
การพัฒนาคุณภาพงาน มีวิสัยทัศน ภารกิจ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ แตในขณะเดียวกันในการ
ปฏิบัติ จ ริง ก็ ตอ งยอ มมี อุป สรรคที่จ ะทําใหก ารดํา เนิน งานติ ด ขั ด หรื อ ไม ส ะดวก ซึ่ ง ปญ หาและ
อุปสรรคดังกลาวนั้นอาจเหมือนหรือแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพสิ่งแวดลอม หรือบริบทของแตละ
สถานศึกษา แตสถานศึกษาจะตองดําเนินงานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให
เปนไปตามหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 อยางชัดเจนและ
ตอเนื่องสม่ําเสมอ จึงนับไดวาเปนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอง ผูวิจัยใน
ฐานะที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในด า นงานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการ
บริหารงานตามกรอบคุณภาพการศึกษา และติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษา บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ผูวิจัยจึงมีความสนใจและตองการศึกษาวา
โรงเรียนมีการดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
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อิสลามมากนอยเพียงใด และไดดําเนินการเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพหรือไม
อยางไร และตองการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
เพื่อนําผลการวิจัยเปนขอสนเทศในการวางแผน ควบคุม กํากับ ติดตาม ปรับปรุง
แกไข และพัฒนางานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม อีกทั้งเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ใหดียิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม อํ า เภอจะนะจั ง หวั ด สงขลา จํ า แนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอน เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ
สมมติฐานการวิจัย
1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
แตกตางกัน
2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานใน
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เ ปน การศึก ษาการดํา เนิ น งานการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีขอบเขตดังนี้
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ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู ส อนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จํานวน 15 โรงเรียน
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องของ
ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ที่มีองคประกอบ 8 ดาน ดังนี้
1) การจัดการระบบริหารและสารสนเทศ
2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา
7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หมายถึง การ
ดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยาง
ต อ เนื่ อ งอั น จะเป น การสร า งความมั่ น ใจแก ผู เ รี ย น ผู ป กครองและชุ ม ชน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องของ ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย ที่มีองคประกอบ 8 ดาน ดังนี้
1.1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การจัดระบบโครงสรางการ
บริหารจัดการศึกษาใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
1.2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่สถานศึกษาได
ปรับปรุงขอกําหนดหรือคุณลักษณะของผูเรียนเปนไปตามหลักสูตร สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน หรือทองถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
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1.3 การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง กระบวนการที่
สถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ วางแผนรวมกันเพื่อใหเปนแผนยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ย น ที่ มี ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ภารกิ จ เป า หมาย สภาพความสํ า เร็ จ วิ ธี ดํ า เนิ น การที่ มี
ประสิทธิภาพ แหลงวิทยากรภายนอกชวยเหลือ การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร การมีสวน
รวมของผูปกครอง ชุมชน การจัดสรรงบประมาณ และการใชทรัพยากรที่มีคุณภาพ
1.4 การดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง การที่
โรงเรียนไดลงมือปฏิบัติตามสาระที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการกํากับ
ติดตามการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ อยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
1.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
กํ า กั บ และนิ เ ทศติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นเป น ระยะอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล
ยอนกลับชวยในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
1.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินการวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกๆ ดาน อันไดแก ความรู ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค เพื่อหาคุณภาพของผูเรียนที่เกิดจากผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการ
ประเมินหลายระดับ ตั้งแตระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน และระดับชาติ
1.7 การรายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ป หมายถึ ง การจั ด ทํ า รายงาน
ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียน เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําป
1.8 การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ความรวมมือระหวาง
โรงเรียนหนวยงานตนสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา ในการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับใชใน
การสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหยั่งยืนตอไป
2. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและสรางความมั่นใจและเปนหลักประกันตอผูปกครอง ชุมชนและสังคมวา
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
3. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง สถานศึกษาที่เปดสอนระดับ
มัธยมศึกษา โดยสอนวิชาศาสนาควบคูวิชาสามัญ ในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

8

4. ผูบริหาร หมายถึง ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ รอง
ผูอํานวยการ หรือผูที่รักษาการในตําแหนงดังกลาว ซึ่งตองเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา
5. ครูผูสอน หมายถึง ครูผูสอนที่ปฏิบัติการสอนและไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
6. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง ขนาดของสถานศึกษาที่จําแนกตามลักษณะการ
แบงขนาดโรงเรียนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งไดแบง
ขนาดของโรงเรียนไวดังนี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549 : 16)
6.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 300 คน
6.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง มีจาํ นวนนักเรียนไมเกิน 301 - 1,000 คน
6.3 โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 1,001-2,000 คน
6.4 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ หมายถึง มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 2,002 คนขึ้นไป
ประโยชนของการวิจัย
1. เปนขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรที่มีสวน
เกี่ยวของ ตลอดจนเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข และพัฒนางานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
2. เปนขอสนเทศในการพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. เปนขอสนเทศหรือรูปแบบสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือที่สนใจเพื่อไป
ประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
4. เปนขอมูลพื้นฐานเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. )

บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานความคิด
นําไปสู ก รอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย และเป น ข อมู ลประกอบการศึก ษาวิเ คราะห และอภิป รายผล
ตามลําดับหัวขอดังนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษา
2. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การประกันคุณภาพการศึกษากับระบบการศึกษา
4. แนวคิดและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา
5. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
6. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับหลักการบริหาร
7. หลักการอิสลามเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพภายใน สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
9. บทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของในการประกันคุณภาพการศึกษา
10. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
11. กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. การประกันคุณภาพการศึกษา
ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา
ความเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยี สงผลกระทบโดยตรงตอวิถีการดํารงชีวิตของคนทั่วไป การแขงขันเพื่อความอยูรอด
ของประเทศตางๆ มีอัตราสูงขึ้นทุกขณะ ความสําคัญของการพัฒนาประเทศจึงมิไดขึ้นอยูกับระบบ
ทุนหรือทรัพยากรอีกตอไป แตขึ้นอยูกับศักยภาพและคุณภาพของคนเปนสําคัญซึ่งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2545-2549 ) ไดแสดงจุดเนนใหคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนา การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญที่จะตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพื่อเปนพลังการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2546 : 2-3)
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การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่ทําหนาที่สงเสริมและผลักดันให
กระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ ในทุกระดับของวงการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ดําเนินไปอยางประสานสอดรับกันเปนระบบมุงหนาไปในทิศทางที่ไดรับกันกําหนดไวเพื่อให
บรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีสาระบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในไวดังนี้ หมวดที่ 6 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก จากพระราชบัญญัติดังกลาว
ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจแกพอแมและผูปกครอง วาลูกหลานจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543:5-6) ทั้งนี้โดยอาศัยหลักการและวิธีการบริหาร
และการจัดการคุณภาพ (Quality Management) สมัยใหมที่เนนการสรางความมั่นใจใหกับทุกฝายที่
เกี่ยวของผลิตภัณฑหรือการบริการที่เปนผลผลิตขององคกร จะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว
โดยที่ความมั่นใจนี้ตองตั้งอยูบนรากฐานของหลักวิชา ขอเท็จจริง หลักฐานเชิงประจักษและความ
สมเหตุสมผลเปนสําคัญ (กรมวิชาการ. 2544: 9-10)
การประกันในบริบทของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีมาตรฐานเปนแกนนํา การสราง
ความมั่นใจจะเริ่มตั้งแตการกําหนดมาตรฐานในระดับเปนหมายของการศึกษาของชาติ โดยการนํา
ขอมูลสารสนเทศและองคความรูทั้งเชิงทฤษฏีและเชิงประจักษที่ทันสมัยและนาเชื่อถือเกี่ยวกับ
สังคมไทยในอนาคตทางการเรียนการสอนและใชมาตรฐานตัวบงชี้และระดับคุณภาพทางการศึกษา
ที่ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย (stakeholders) เขามามีบทบาทในการกําหนดและรวมกันจัดการศึกษา
ใหบังเกิดผลที่ตองการ
2. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนการกําหนดเกณฑมาตรฐานในการ
ควบคุมคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใหผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของเกิดความมั่นใจในการ
ประกันคุณภาพของการศึกษาที่ไดรับ และไดมีนักวิชาการ หนวยงานทางการศึกษา และนักบริหาร
หลายคนไดใหความความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไวดังนี้
กรมสามัญศึกษา (2542 ข) ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
กระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา(Mechanical
Process)เพื่ อ สร า งความมั่น ใจและเป น
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หลักประกันตอผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและสังคมวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ผู จ บการศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา และเป น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม
กรมวิชาการ (2542 ก) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนวิธีการ หรือกล
ยุทธที่กําหนดแนวปฏิบัติ หรือแนวทางในการดําเนินงานจัดการศึกษา เปนหลักประกันวานักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเปนที่ยอมรับของสังคม
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546 ก)ไดกลาววา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา เปนมาตรการหนึ่งที่จะทําใหเกิดความเชื่อมั่น สถานศึกษาไดรับรอง
มาตรฐานสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูจบการศึกษาตองมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดไว
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กลาววา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การใหความมั่นใจแกผูรับบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของวา
โรงเรียนเอกชนมีแนวทางจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และสอดคลองกับหลักการ
นโยบายและจุดเนนของแผนการศึกษาของรัฐ และโรงเรียนไดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเปน
รูปธรรมเพื่อคุณภาพทางการศึกษาที่ดีของผูเรียนแตละคนและทุกคน (วารินทร สินสูงสุด. 2542:8)
ถนอม เทียนรัตน (2548:16) ไดใหความหมายไววา การประกันคุณภาพการศึกษา
เปนกระบวนการในการตรวจสอบและรับรองการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อที่จะประกันให
สังคมและชุมชนนั้นๆ เชื่อมั่นวาจะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่
ระบุไวในหลักสูตร
นิตย คงธนนันทิกุล (2547:12) กลาวไววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
กลไกหรือกระบวนการในการจัดการศึกษาที่ไดมีการวางแผนหรือจัดระบบไวใหเปนอยางดี ซึ่งทํา
ใหเกิดความมั่นใจไดวาจะนําไปสูการสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว
สุรัฐ ศิลปะอนันต (2539: 13) ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการ
กําหนดเกณฑมาตรฐานใหสูงขึ้นเขาถึงมาตรฐานที่กําหนดไว โดยประเมินความสําเร็จของผูเรียนให
ได ม าตรฐานตามหลั ก สู ต ร การมี เ ป า หมายชั ด แจ ง และทุ ม เทเรื่ อ งระบบสองระบบ คื อ ความ
รับผิด ชอบ (Accountability) และการวัดผล (Measurement) จะเปนเครื่องกํ าหนดความสัมพัน ธ
ระหวางผูเรียนกับผูสอน และความคาดหวัง
เพ็ญศิริ ปานรังศรี (2548:13) ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการ
ดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาตามระบบหรือแผนที่วางไวโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ แกไข พัฒนา
และประเมิ น คุณภาพอย างต อเนื่ องเพื่ อสรางความมั่นใจกับสังคมไดวาผูเรี ย นหรื อผลผลิตของ
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สถานศึกษามีคุณภาพครบถวนตามมาตรฐานของหลักสูตรและตรงตามความมุงหวังของสังคมและ
ชุมชน
สมาน เพชรนาวา (2549:8) ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไวเปนที่
มั่นใจของผูปกครอง ชุมชนและสังคม
ศิริยศ เหลี่ยมสิงขร (2547:21) ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
การดําเนินกิจกรรมใดๆ เมื่อสรางความมั่นใจตอผูปกครอง ชุมชน สังคม วาการดําเนินงานของ
สถานศึกษาตามพันธกิจที่ไดรวมกัน กําหนดไวนั้น จะใหผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพอันพึง
ประสงคตามความคาดหวังของผูปกครอง
วาริ น ทร สิ น สู ง สุ ด (2542:138) ได ใ ห ค วามหมายไว ว า การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติการในกิหลักอยางมีระบบตามแผนที่กําหนดไว
โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพความมั่นใจในคุณภาพ
และมาตรฐานของป จ จั ย นํ า เข า ระบบและกระบวนการผลิ ต ผลผลิ ต และผลลั พ ธ ข องการจั ด
การศึกษา
นิภาวรรณ กาญจนพิทักษ ( 2548: 8) ไดกลาวไววา การประกันคุณภาพการศึกษา
หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนอยางตอเนื่อง และสรางความมั่นใจตอสังคม ผูปกครองและชุมชนวา
การดําเนินงานของสถานศึกษา ตามพันธกิจที่ไดรวมกัน กําหนดไวนั้น จะใหผลผลิตของการศึกษา
ที่มีคุณภาพอันพึงประสงคโดยนักเรียนจะตองมีความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะตางๆ ตาม
เปาหมายของการจัดการศึกษาและเปนที่ยอมรับของสังคม
จากความหมายของนักวิชาการ หนวยงานและนักบริหารจะเห็นไดวา การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผูเรียน
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนที่ยอมรับของ
สังคม โดยการวางแผนหรือจัดระบบ ใหเปนไปตามนโยบายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
มีการติดตาม ตรวจสอบ แกไข พัฒนาและประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสรางความ
มั่น ใจ ตอผู เ รี ย น ผู ปกครอง ชุ มชน และสังคมวา สถานศึกษาสามารถจัด การศึกษาไดอย างมี
คุณภาพ ครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนดไว
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3. การประกันคุณภาพการศึกษากับระบบการศึกษา
การจัดการศึกษาตองใหความสําคัญในเรื่องของการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย
ปรัชญา จุดมุงหมาย เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งการวิจัย ดังนั้น
เพื่อใหการจัดการศึกษามีผลผลิตที่มีคุณภาพตองมีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การดําเนินการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาเป น การตรวจสอบการจั ด การบริ ห ารการศึ ก ษาในระบบ
การศึกษาที่จะไดทราบถึงคุณภาพของผลผลิตที่ชัดเจน เปนที่ยอมรับของสังคมและพรอมทั้งเปน
สารสนเทศในการบริหารการศึกษา ดังรายละเอียดของระบบการศึกษาดังนี้
การศึก ษาเปนระบบที่มีองคประกอบหลายๆ สว น แต ละสว นก็มีห นาที่ที่ตอ ง
ทํางานประสานกันอยางตอเนื่อง จนกระทั่งทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ คุณภาพ
ของการศึกษาจึงขึ้นอยูกับวาในแตละสวนประกอบไดทําหนาที่ของสวนประกอบนั้นๆ อยางมี
ประสิทธิภาพเพียงใด ตลอดจนประสิทธิภาพในการประสานงานในการทํางานดวย ซึ่งหนาที่ของ
แตละสวนประกอบ ตลอดจนการเชื่อมโยงประสานงานกันในการทํางานเปนไปตามรูปแบบ ดังนี้
ปรัชญา

หลักสูตร

การจัดการเรียนรู

การวัดและประเมิน

การวิจัย

ผลยอนกลับ
ภาพที่ 1 ระบบการศึกษา (สมบูรณ ชิตพงศ, 2544 : 3)
จากรูปแบบจะเห็นไดวา ทุกสวนของระบบการศึกษานั้นมีความสําคัญและขาดเสีย
มิได การพัฒนาของระบบการศึกษาก็คือ การพัฒนาในทุกๆ สวนประกอบของระบบนั่นเอง เพราะ
ถาเกิดวาสวนหนึ่งสวนใดบกพรองแลวก็ถือวาอยากมากตอการที่จะทําใหทั้งระบบพัฒนาได และ
ตองพัฒนาการประสานงานในแตละสวนประกอบ ตลอดจนใหเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางตอเนื่อง
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวย โดยมีรายละเอียดในแตละสวนประกอบ ดังนี้
1. ปรัชญา เปนเปาหมายที่ตองการใหผูเรียนบรรลุเมื่อสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรสิ่งที่เปนปรัชญาเปนลักษณะบุคลิกภาพประจําตัวผูเรียนซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการทั้งมวล
ที่ดําเนินการในการใชหลักสูตร ซึ่งบุคลิกภาพประจําตัวนักเรียนนี้ เปนตัวกําหนดวิถีการปฏิบัติตน
เพื่อการอยูรอดในสังคมอยางปกติสุข ในกรณีที่เปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปนการอยูรอดหรือ
ประสบผลสําเร็จในอาชีพ ในกรณีที่เปนการศึกษาเพื่อการมีอาชีพเลี้ยงตน
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2. จุดมุงหมาย เปนเปาหมายบนเสนทางไปสู (การบรรลุ) ปรัชญา ซึ่งหมายถึงวา
การจะบรรลุได ซึ่งลักษณะบุคลิกภาพตามที่ระบุไวในปรัชญานั้น ตองทําใหแตละคนเกิดหรือมีใน
ลักษณะยอย ๆ เหลานั้นไดแลว ก็จะสามารถบรรลุลักษณะบุคลิกภาพตามปรัชญาที่ระบุไวในที่สุด
3. เนื้อหา เปนพาหนะหรือพาหนะที่ใชในการทําใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมาย การ
ใชพาหนะที่เหมาะสม และจําเปนตอการจะไปใหถึงในแตละจุดมุงหมายเทานั้น การใชเนื้อหา
(พาหนะ) ที่เหมาะสมกับจุดมุงหมายที่ตองการใหบรรลุจึงเปนเรื่องสําคัญ
4. การเรียนการสอน หรือการจัดการเรียนรู เปนเทคนิควิธีในการใชเนื้อหาเปน
พาหนะที่สามารถชวยใหผูเรียนไปถึง (บรรลุ) จุดหมายที่ตองการได หลักสําคัญในการจัดการเรียนรู
ตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ (learner-centered) และตองเนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูที่
เปนของตัวเองและเกิดการเรียนรูโดยการปฏิบัติ
5. การวัดและประเมิน เปนการตรวจสภาพการพัฒนาของผูเรียน บทบาทการวัด
และประเมินจึงคลายกับเปนตัวชวยในการ “ คน” (discovery) ใหพบจุดเดน-ดอย ในแตละคนเพื่อ
ชวยใหสามารถ “ พัฒนา” (development) บุคคลนั้นๆ ไดถูกตอง บทบาทของการวัดและการ
ประเมินผลที่แทจริงขึ้นอยูกับรูปแบบการเรียนรูเปนสําคัญ เพราะในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียน
เพื่อใหผูเรียนบรรลุพฤติกรรมตามเปาหมายไดอยางตรงจุดนั้นตองอาศัยผลจากการวัดและประเมิน
เปนฐานขอมูลในการกํากับแนวทาง การพัฒนาใหมุงตรงไปสูเปาหมายไดตรงจุดเสมอตามรูปแบบ
พื้นฐานของการจัดการเรียนรู ดังนี้
จุดมุงหมาย

พฤติกรรมพื้นฐาน

การจัดการเรียนรู

การวัดและประเมินผล

ภาพที่ 2 รูปแบบพื้นฐานของการจัดการเรียนรู ( สมบูรณ ชิตพงศ, 2544 : 4 )
จากรูปแบบพื้นฐานของการจัดการเรียนรูกลาวอยางงายๆ จะเห็นไดวา ในการ
จัดการเรียนรูในหนวยใดก็ตาม ผูสอนตองกําหนดจุดมุงหมายขึ้นไวเสียกอน จากนั้นจึงพิจารณาดูวา
ผูเรียนมีพฤติกรรมพื้นฐานหรือมีความพรอมเพียงพอตอการที่จะเรียนรูตามจุดมุงหมายนั้นแลวหรือ
ยัง ถายังก็ตองพัฒนาใหเกิดความพรอมนั้นๆ เสียกอน จากนั้นจึงคอยจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
จุดมุงหมายนั้นแลวหรือยัง ถายังก็ตองพัฒนาใหเกิดความพรอมนั้นๆ เสียกอน จากนั้นจึงคอยจัด
กิจกรรมการเรียนรู (กิจกรรมจะเปนแบบใดขึ้นอยูกับพื้นฐานของแตละคน ซึ่งไมเหมือนกัน) และ
เมื่ออยากตรวจสอบวา กิจ กรรมนั้นๆ สามารถชวยใหบุคคลถึงจุด มุงหมายที่กําหนดไวหรือไม
เพียงใด ก็ตองมีการวัดและประเมินเพื่อตรวจสอบอยูตลอดเวลา บทบาทของการวัดและประเมินกับ
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แบบการจัดการเรียนรูจึงเกี่ยวของกันอยางมาก เพราะเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยางเกี่ยวเนื่องกันโดย
ตลอดในทุกขั้นตอนของการเรียนรูตองอาศัยการวัดและประเมินถึง 3 ขั้นตอน คือ
5.1 การวัดและการประเมินกอนการจัดการเรียนรู (pre-assessment) เปนการวัด
และประเมินพฤติกรรมพื้นฐานหรือความพรอมของผูเรียนนั้นเอง สิ่งที่เปนพฤติกรรมพื้นฐานอยาง
นอย 3 ประการ คือ
5.1.1 พื้นฐานความรูที่จําเปนในการเรียนรูในสิ่งที่ตองการใหผูเรียนบรรลุ
ไดแก สิ่งที่เปนความคิดรวบยอด หลักการ ทฤษฏี ฯลฯ ซึ่งผูเรียนตองเรียนรูมากอน โดยสิ่งเหลานี้
เปนพื้นฐานอันจําเปนตอการเรียนรูในหนวยนั้นๆ
5.1.2 ความสามารถทางสมองอันเปนพัฒนาการทางดานปญญา (cognitive
development) อันแสดงวาบุคคลนั้นสมองพัฒนาถึงระดับที่จะสามารถเรียนรูในสิ่งที่มีลักษณะเชน
ไร ไดแลว
5.1.3 ความสนใจของผูเรียน เปนการจูงใจ (motivation) ใหผูเรียนเห็นคุณคา
ของสิ่งที่จะเรียนสิ่งที่จะเรียนควรเปนการจูงใจภายในมากกวาการจูงใจภายนอก
5.2 การวัดและประเมินผลขณะดําเนินการจัดการเรียนรู (formative assessment)
เป น การวั ด และประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงในแต ล ะระยะของการเรี ย นรู การวั ด และประเมิ น
ดําเนินการเปนการกระทําเพื่อใหรูวาบุคคลสามารถรอบรู (mastered) ไปตามลําดับ (hierarchy) ของ
โครงการในหนวยการเรียนรูนั้นๆ แลวหรือยัง การวัดและประเมินชวงนี้ถือวาเปนกิจกรรมที่สําคัญ
ในการพัฒนาผูเรียน
ในการวัดและประเมินขณะดําเนินการ เปนการวัดและประเมินหลังจากเรียนรูใน
แตละหนวยจบลงแลว ผลการวัดชวยใหสามารถประเมินไดวา ในสวนใดของหนวยที่บุคคล (แตละ
คน) ยังไมผาน (no mastered) ก็พัฒนาโดยการซอมเสริม (remedial) เพื่อใหผานโดยเฉพาะหนวย
นั้นใหไดกอนจัดการเรียนรูในหนวยตอไป ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนจบในหนวยสุดทาย
สิ่งสําคัญของการวัดและประเมินขณะดําเนินการ ตองเรียงลําดับในแตละหนวย
ใหเปนลําดับขั้นในการเรียนรูและในแตละหนวยก็ตองกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรูใหเปน
จุดมุงหมายที่สามารถสังเกตและวัดได หรือที่เรียกวา “ จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม ” ซึ่งสามารถทํา
ใหผูเรียนบรรลุไดในแตละคาบเวลาของการเรียนการสอน
5.3 การวัดและประเมินหลังการจัดการเรียนรู (summative assessment) เปนการ
วัดประเมินรวบยอดของการเรียนรูทั้งหมด พฤติกรรมที่ตองการทําการวัดและประเมินหลังการ
จัดการเรียนรูทั้งหมด พฤติกรรมที่ตองการทําการวัดและประเมินหลังการจัดการเรียนรูมีอยางนอย
2 ประการ คือ
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5.3.1 พฤติกรรมเชิงบูรณาการ (integration) เปนพฤติกรรมที่ไดจากการบูณา
การของแตละจุดมุงหมายของหลักสูตร พฤติกรรมนี้ไดการวิเคราะหออกมาวา แตละจุดมุงหมายนั้น
มีพฤติกรรมเชิงบูรณาการอะไรบาง พฤติกรรมยอยในแตละหนวยการเรียนรูเมื่อมีการบูรณาการ
รวมกัน ทําใหเกิดพฤติกรรมสําคัญที่บุคคลพึงมี
5.3.2 พฤติกรรมเดนที่ตองการเนน พฤติกรรมบางอยางเปนพฤติกรรมที่
จําเปนและสําคัญที่ตองการใหผูเรียนคงอยูและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จึงจําเปนตองเนนการวัดและ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรูอีกครั้งหนึ่ง ในการประเมิน (assessment) นั้นเนนการประเมิน
ความเจริญงอกงามหรือพัฒนาการเปนสําคัญเพื่อทราบถึงผลของการกระทําวาเจริญกาวหนาหรือ
งอกงามเพิ่มพูนขึ้นหรือไม ซึ่งความงอกงามนี้ทราบไดก็โดยการประเมินกอนลงมือกระทําสิ่งนั้น
และประเมินอีกครั้งเมื่อการกระทํานั้นๆ สิ้นสุดลงแลว จากนั้นจึงนําผลทั้งสองมาหาความแตกตาง
จึงสามารถทราบความเจริญงอกงามหรือความกาวหนาได การประเมินจึงเปนการกระทําเพื่อการ
พัฒนา (development)โดยแท
6. การวิจัย เปนการหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอันมีผลทําใหการพัฒนาผูเรียนไมบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งการทราบสาเหตุทําใหสามารถแกปญหาไดตรงจุด และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สิ่ง
ที่เปนผลจากการวิจัยจึงเปนประโยชนโดยตรงในการพัฒนาผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัย
ปฏิบัติการทางการศึกษา (education action research) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา การวิจัยในชั้น
เรียน (classroom research) นั้น ผูที่ประกอบอาชีพครูตองกระทําไดในการปฏิบัติหนาที่ครู เพื่อทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายและมีลักษณะบุคลิกภาพตามที่ระบุไวในหลักสูตรนั้นๆ ใน
ที่สุดการวิจัยจึงเปนเรื่องสําคัญที่ขาดไมไดในระบบการศึกษา การทําหนาที่ครูจึงตองทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการทําหนาที่ของตนเอง ที่เรียกวา “teacher as a research” ซึ่งหมายถึงวา การเปนครูตองเปน
ผูมีนิสัยวิจัยในการปฏิบัติหนาที่นั้นเอง
จะเห็นไดวาจากระบบการศึกษาที่ประกอบดวย ปรัชญา จุดมุงหมาย เนื้อหา การ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการวิจัย มีความเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหผลผลิตจากการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. แนวคิดและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา
ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ไวดังนี้
สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (2544) ได
กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความมั่นใจให
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ผูรับบริ การทางการศึ ก ษาทั้ งผู รั บบริ การโดยตรงได แ ก ผู เ รี ย นและผู ปกครอง และผูรับบริ ก าร
ทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมวา การดําเนินงานของสถานศึกษา
จะมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
กํ า หนดการประกั น คุณ ภาพมีแ นวคิด อยู บ นพื้ น ฐานของการปอ งกัน ไมใ ห เ กิ ด การทํา งานที่ ไ ร
ประสิทธิภาพและผลผลิตไมมีคุณภาพ
Navaratanam และ O’ Comor (1993) ใหแนวคิดวา การประกันคุณภาพการศึกษา
เปนการปองกันปญหาคุณภาพ ชวยกันวางแผนและจัดกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ รวมถึงการตั้ง
ระบบการตรวจสอบ ระบบปฏิบัติการ และการทบทวนการปฏิบัติงานโดยตัวระบบเอง
กรมวิชาการ (2544:5-8) ไดกลาววา เปนระบบแนวคิดการบริหารจัดการที่ครอบ
คลุมกิจกรรมทั้งปวงที่จะตอบสนองความคาดหวังและความตองการตางๆ ของลูกคา ชุมชนและ
เปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาที่สุด โดยการพัฒนาและใชประโยชนสูงสุด
จากศักยภาพของพนักงานทุกๆคนในการที่จะมุงสูการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (2544) ได
กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความมั่นใจให
ผูรับบริการทางการศึกษาทั้งผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม
ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม โดยรวมวาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนมีการกระจายอํานาจ
การบริหารการศึกษาไปยังระดับทองถิ่นและสถานศึกษา จึงมีความจําเปนตองมีระบบการประกัน
คุณภาพเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ผูเรียนไมวาจะอยูในทองถิ่นใดก็ตามจะไดรบั การศึกษาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกัน ทั้งนี้จะมีทั้งการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมินภายนอก คือ
เปาหมายของการประเมินคุณภาพทั้งนั้น ไมใชเพื่อการลงโทษแตเปนเครื่องสะทอนใหสถานศึกษา
ไดนําไปพิจารณาจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางเต็มที่ ฉะนั้นการประกันคุณภาพจึง
เปนการประกันคุณภาพเพื่อผูเรียน
การกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาเปนแนวคิดที่ดี แตตองระวังไมใหกลายเปน
มาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากกระบวนการจัดการศึกษาตอไปจะมีความหลากหลาย มีตั้งแตการศึกษา
ที่จัดโดยครอบครัว ชุมชน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การมีมาตรฐาน
ระดับชาติตองเปดโอกาสใหทองถิ่นมีมาตรฐานที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นดวย นั้นก็คือทอง
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ถิ่นควรมีบทบาทที่จะกําหนดวาตองการพัฒนาคนในทองถิ่นใหออกมาเชนไร เพื่อเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพและเปนเยาวชนที่ดีของสังคม
มาตรฐานการศึกษา อาจเรียกวาเปนมาตรฐานขั้นต่ํา ที่สถานศึกษาแตละแหง
จะตองมี แตจุดที่สําคัญที่สุดอยูที่ผลผลิต นั้นก็คือ ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น เกงขึ้น และมี
ความรับผิดชอบมากขึ้ น สําหรับตั วที่เ ปนปจ จัยตัว ปอนในดานทรัพยากร กระบวนการบริหาร
จัดการและกระบวนการเรียนการสอน ถึงแมมีความสําคัญ แตก็สามารถจัดใหมันหลากหลายได แต
ความหลากหลายจะตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ
ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย รัฐไดพยายามสงเสริมใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานการศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือในการรักษาคุณภาพ
ใหไดมาตรฐานของชาติ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3 ขอ คือ
1) รัฐกระจายอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหาร งานวิชาการ งบประมาณ
บุคลากร และทรัพยากรในจังหวัด และสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเทศ
2) รัฐสนับสนุนผูปกครอง ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
3) สถานศึกษาตองแสดงภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอนักเรียน และผูปกครอง
ตามมาตรฐานที่กําหนด และผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา
การดําเนินการเพื่อใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ควรมีการศึกษาขั้นตอนการดําเนินงาน ตามแนวคิดหลักดังนี้
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาอยูในขณะนี้ มีแนวคิดเพื่อสงเสริม
และเสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอนดังนี้
1) การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน
2) การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
3) การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยหนวยงานที่
กํากับดูแลในเขตพื้นที่ และหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง ซึ่งถึงแมจะเปนบุคคลภายนอก แตก็ยัง
ถื อ ว า เป น การประเมิ น ภายใน เพราะดํ า เนิ น การโดยหน ว ยงานที่ อ ยู ใ นสายการบริ ห ารของ

19

สถานศึกษา ซึ่งจะดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเปนระยะๆ ตามที่กําหนดโดย
หนว ยงานต น สั งกั ด เพื่ อ ใหค วามชว ยเหลือ และสงเสริ มสนั บสนุน ใหสถานศึก ษามี การพัฒ นา
คุณภาพ อันเปนการเตรียมความพรอมกอนรับการประเมินภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนองคกรมหาชน ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
4.2 แนวคิดตามหลักการบริหาร
ตามหลั ก การบริห ารนั้น การประกัน คุณ ภาพภายใน เปน กระบวนการบริ ห าร
จัดการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการ
หลักและกระบวนการบริหารเปนสิ่งที่ใชในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ โดย
จะตองมีกระบวนการวางแผน ทําตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยูเสมอ
เพื่อใหการทํางานไดผลและมีคุณภาพดี
กระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษา ผูบริหารและครูซึ่งเปนบุคลากรภายใน
จะตองรวมกันพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพดีและจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยไมหยุด ผูบริหาร
และครูในสถานศึกษามีการรวมกันกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนวาตองการพัฒนาเด็กใหมีคุณสมบัติ
อยางไรและถาจะใหเด็กมีคุณสมบัติดังกลาวนั้น จะตองชวยกันคิด และชวยกันวางแผน (Plan) วา
จะตองทําอยางไร แลวชวยกันทํา (Do) ชวยกันตรวจสอบ (Check) และรวมกันปรับปรุง (Action)
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดอยางตอเนื่อง ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้นตลอดเวลา
โดยกันทํางานเปนทีม
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเปนกระบวนการที่บุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา รวมกันวางแผน กําหนดเปาหมายและวิธีการ ลงมือทําตามแผนทุกขั้นตอน มีการ
บัน ทึก ขอมูลเพื่อรวมกันตรวจสอบผลงาน หาจุด เดน จุด ที่ต องปรับปรุง แลว รว มกัน ปรับปรุง
แผนงานนั้น ๆ โดยมุงใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เนนคุณภาพของผูเรียน
เปนสําคัญ
แนวการทํางานที่เปนระบบเชนนี้ จะชวยสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันภายใน
สถานศึกษา เกิดความรูสึกวาเปนงานที่ตองกระทํากันทุกวัน โดยเปนปกติ เปนการมองตนและ
ประเมินตนเอง ซึ่งจะทําใหสถานศึกษามีขอมูลที่มั่นคงเปนจริง พรอมแสดงตอการตรวจสอบจาก
หนวยงานภายนอก
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4.3 ความสัมพันธระหวางแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพและแนวคิดตามหลักการ
บริหาร
ถาพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่ประกอบดวยการควบคุม และ
การตรวจสอบคุณภาพ กับหลักการบริหารที่เปนระบบวงจร ( PDCA) ซึ่งจะประกอบดวย การ
รวมกันวางแผน (P) รวมกันปฏิบัติตามแผน (D) รวมกันตรวจสอบ (C) และรวมกันปรับปรุง (A) จะ
เห็นวามีความสอดคลองกันดังนี้
รวมกันวางแผน(P)
การควบคุม
รวมกันปรับปรุง (A)
ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ

ภาพที่ 3
(PDCA)

รวมกันปฏิบัติ ( D)

รวมกันตรวจสอบ (C)

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพกับหลักการบริหารที่เปนระบบครบวงจร

จากภาพขางตน การควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ ก็คือกระบวนการ
บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหารนั้นเอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือการที่สถานศึกษา
ตองรวมกันวางแผน และดําเนินการตามแผน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตรงตาม
เปาหมายและมาตรฐานการศึกษา สวนการตรวจสอบคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาตองรวมกัน
ตรวจสอบเพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพให เ ป น ไปตามเป า หมายและมาตรฐานการศึ ก ษา เมื่ อ
สถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแลว หนวยงานในเขตพื้นที่และตนสังกัดก็เขามาชวยติดตามและ
ประเมินคุณภาพเพื่อใหความชวยเหลือ ในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะทําใหสถานศึกษามี
ความอุนใจและเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอยูเสมอ
4.4 หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน
หลั ก การสํ า คั ญ ของการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา มี ดั ง นี้ ( สถาบั น
สงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ, 2544 )
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1) จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารวมกัน
ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิด หรือการทําใหบุคลากรเสียหนา
โดยเปาหมายที่สําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
2) การที่จะดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายตามขอ 1 ตองทําใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคน
ในสถานศึกษา ไมใชเปนกระบวนการที่แยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนาและปฏิบัติการที่มีเปาหมาย ชัดเจน ทําตามแผน ตรวจสอบ
และประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบ มีความโปรงใส และมีจิตสํานึกในการ
พัฒนาคุณภาพการทํางาน
3) การประกันเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหาร
ครู อาจารย และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา โดยการดําเนินงานจะตองมีผูที่เกี่ยวของ เชน ผูเรียน
ชุมชน เขตพื้นที่ หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน
ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา และชวยกัน ผลักดันใหสถานศึกษามี
คุณภาพ เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม
และประเทศชาติ
การจั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ห ลั ก การที่ ต อ งพิ จ ารณา ดั ง นี้
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,2546)
1) ระบบประกันคุณภาพ ไมใชเรื่องของการชี้ถูกชี้ผิด หรือการตรวจสอบแตเปน
เครื่องมือที่ตองใชควบคูกับการกระจายอํานาจบริหารการศึกษา
2) มาตรฐานการศึกษาจะตองสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติที่เนนกระบวนการเรียนรูใหมีความหลากหลายและยึดผูเรียนเปนสําคัญ
3) การประกันคุณภาพมีภารกิจหลัก 4 สวน ซึ่งตองแยกบทบาทหนาที่ใหชัดเจน
ดังตอไปนี้
(1) การกําหนดมาตรฐาน หรือหลักเกณฑของระบบการประกันคุณภาพเปน
หนาที่ของสวนกลาง เชน กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา และวัฒนธรรม เปนตน
(2) การประเมินภายใน เปนหนาที่ของสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการ
ประเมินภายใน โดยดึงชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวม
(3) การประเมินภายนอก ใหองคกรอิสระในรูปองคกรมหาชนทําหนาที่ การ
ประเมินภายนอก การที่ใหองคกรอิสระทําหนาที่นี้เพราะตองการใหอิสระจากฝายราชการ และตอง
ทําหนาที่ประเมินทั้งสถานศึกษาของรัฐและของเอกชน
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(4) การนําผลการประเมินไปใชเพื่อการปรับปรุง เปนหนาที่ของฝายบริหาร
การศึกษา
5. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
กระบวนการประกั น คุ ณ ภาพภายในตามแนวคิ ด ของการประกั น คุ ณ ภาพ มี 3
ขั้นตอน คือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 )
1) การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน
2) การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
3) การประเมินคุณ ภาพ เปนการประเมิน คุ ณภาพของสถานศึ กษาโดย
หนวยงานที่กํากับดูแลในเขตพื้นที่ และหนวยงานตนสังกัดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
กระทรวง
กระบวนการประกันคุณภาพตามแนวคิดของหลักการบริหาร ที่เปนกระบวนการ
ครบวงจร (PDCA) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การรวมกันวางแผน (Planning) ขั้นที่ 2
การรวมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) ขั้นที่ 3 การรวมกันตรวจสอบ (Checking) ขั้นที่ 4 การรวมกัน
ปรั บปรุ ง (Action) ซึ่งแสดงความสัม พั น ธเ ปน ขั้น ตอนการดํ า เนิน งานประกัน คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา คือ
1) การเตรียมการ
2) การดําเนินการ (PDCA)
3) การรายงานผล
กระบวนการหลักของการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวยการดําเนินงาน
3 ประการ คือ
1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) โดยกําหนดมาตรฐานคุณภาพ (Quality
Standards) เนนไปที่คุณลักษณะของผูจบการศึกษา (Outcome) สนองมาตรฐานหลักสูตร เปน
กระบวนการหรือแนวปฏิบัติที่นําการศึกษาสูคุณภาพ ประกอบดวย การกําหนดมาตรฐานดาน
ผลผลิต ปจจัย และกระบวนการ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งแผน
แมบท ไดแ ก ธรรมนูญสถานศึ ก ษา แผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา และแผนระยะสั้น ไดแ ก
แผนปฏิบัติการประจําปที่สามารถพัฒนาสถานศึกษาสูมาตรฐาน และดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามที่สถานศึกษาไดวางแผนไว
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2) การตรวจสอบและแทรกแซงคุณภาพการศึกษา (Quality Intervention) คือ การ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่วางเอาไว และการจัดทํารายงานของ
สถานศึ ก ษาต อ ประชาชนและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง มี ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตามและช ว ยเหลื อ จาก
หนว ยงานตน สังกัด และหนว ยงานที่เ กี่ยวของ นอกจากนี้ยั งตองหามาตรการในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาที่มีคุณภาพไมถึงเกณฑมาตรฐานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
3) การประเมินคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด ประกอบดวย การทบทวนคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในภาพรวม หรือการประเมินคุณภาพการศึกษา
หลักการ และเงื่อนไขสําคัญบางประการในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี คือ
การกระจายอํ า นาจ (Decentralization) สถานศึ ก ษาจะพั ฒ นาคุ ณ ภาพให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลไดอยางเต็มที่ ตอเมื่อสถานศึกษามีความเปนอิสระเพียงพอที่จะคิดและตัดสินใจ ทั้งดาน
การบริหารวิชาการ และการใชจายงบประมาณ การมีสวนรวม (Participation) เปดโอกาสใหผูมี
สวนไดเสีย (Stakeholders) เขามามีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมประเมิน และรวม
รับผิดชอบกับการจัดการของสถานศึกษา การเสริมสรางพลัง (Empowerment) โดยการสรางความรู
ทักษะ และความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสีย เพื่อสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบในพันธะภาระ (Accountability) การศึกษา
ไม ใ ช เ รื่ อ งของคนใดคนหนึ่ ง แต เ ป น เรื่ อ งของทุ ก คนที่ มี ส ว นได เ สี ย กั บ การจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษานั้นๆ จึงตองสรางใหทุกคนมีจิตสํานึกในหนาที่ของตนที่มีตอการศึกษา เชน หนาที่ของ
ความเปนพอ เปนแม ครู เปนตน
นอกจากนี้กระบวนการทํางานและผลงานของสถานศึกษาแหงนั้น ตองสามารถ
ตรวจสอบได ทุ ก เมื่ อ โดยสั ง คมและประชากรการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง
(Continuous Quality Improvement) การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกในบริบทของการประกัน
คุณภาพ มีจุดประสงคสําคัญเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับเพื่อการวางแผน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
จากข า งต น สรุ ป ได ว า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป น
กระบวนการจัดการศึกษา และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการ ตลอดจนสรางความมั่นใจแกผูปกครอง ชุมชน และสังคม
วาผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพตามเปาหมายหรือพันธกิจที่กําหนดไว โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
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6. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับหลักการบริหาร
การประกั น คุ ณ ภาพภายใน เป น ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ในฐานะเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา ประกอบดวย การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและ
การปรับปรุง การดําเนินงานสถานศึกษาตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับความมุง
หมายและหลักการที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาและเปาหมาย
ปรัชญา ธรรมนูญการศึกษา กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน ติดตามประเมินผลการ
ทํางานของตนเองอยางตอเนื่อง และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา การประกันคุณภาพภายใน จะทําใหสถานศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการทํางานที่มีเปาหมายและแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยในการ
ดําเนินการตามแผนเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายนั้น ตองมีการประเมินคุณภาพภายในหรือการ
ประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบพัฒนาปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมายอยูตลอดเวลา อันจะนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สถาบัน
สงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ, 2544)
ระบบประกันคุณภาพ ประกอบดวยการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ กับ
หลักการบริหารที่ครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบดวยการรวมกันวางแผน (P) รวมกันปฏิบัติตาม
แผน (D) รวมกันตรวจสอบ (C) และรวมกันปรับปรุง (A) ดังภาพตอไปนี้

25

การเตรียมการ
1. การเตรียมความพรอมของ
บุคลากร
- สรางความตระหนัก
- พัฒนาความรูและทักษะ

2. แตงตั้งคณะกรรมการ

การดําเนินการ
1. วางแผนปฏิบัติงาน (P)
- กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐาน

การศึกษา
- จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย
- กําหนดแนวทางดําเนินงาน
- กําหนดระยะเวลา
- กําหนดงบประมาณ
- กําหนดผูรับผิดชอบ

การรายงาน
จัดทํารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป

2. ดําเนินการตามแผน (D)
- สงเสริมสนับสนุน
- จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
- กํากับ ติดตาม
- นิเทศ

3. ตรวจสอบประเมินผล (C)
- วางกรอบประเมิน
- จัดหา จัดทําเครื่องมือ
- เก็บขอมูล
- แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ ปรับปรุงคุณภาพการ
ประเมิน

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
- วางแผนระยะยาวตอไป
- จัดทําขอมูลสารสนเทศ

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
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6.1 การเตรียมการกอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
การเตรียมความพรอมของบุคลากร
1) การสรางความตระหนักของการประกันคุณภาพและการทํางานเปนทีม
2) การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
การแตงตั้งคณะกรรมการ
การแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบในการควบคุมติดตาม กํากับ สนับสนุน
ให ทุ ก ฝ า ยทํ า งานร ว มกั น และเชื่ อ มโยงกั น เป น ที ม ผู มี ส ว นรั บ ผิ ด ชอบที่ สํ า คั ญ คื อ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา
6.2 การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การ
ตรวจสอบประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งทุกฝายจะตองดําเนินการดวยกัน คือ
1) การวางแผน เปนการคิดเตรียมการไวลวงหนา เพื่อทํางานไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพภายใน การวางแผนจะต อ งมี ก ารกํ า หนดเป า หมาย แนวทางการดํ า เนิ น งาน
ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ตองใช เพื่อใหการทํางานบรรลุผลตามที่ตองการ สิ่งที่
สถานศึกษาตองจัดทําคือ
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- แผนปฏิบัติงานประจําป
- แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
- แผนประเมินคุณภาพการศึกษา
- แผนงบประมาณ
ในการจั ด ทํ า แผนงานต า งๆ ควรจะมี ก ารประเมิ นผลด ว ย เพื่ อ ใช ใ นการกํ ากั บ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนใด จะประเมินเรื่องใด
ขั้นตอนในการวางแผน ขั้นตอนที่สําคัญ คือ การกําหนดเปาหมาย การจัดอันดับ
ความสําคัญของเปาหมาย การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน การกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ
การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการ และการกําหนดงบประมาณที่ใช
1.1 การกําหนดเปาหมาย
1) ศึกษาวิเคราะหขอมูลกอนการวางแผน เชน เปาหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษาหลักซึ่งเปนสวนรวมของประเทศชาติ ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมของทองถิ่นและชุมชน
ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่แสดงภาระของสถานศึกษาตามความเปนจริง
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2) วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา
ความตองการสวนรวมของทองถิ่น สถานศึกษา สําหรับรายงานความตองการของฝายตางๆ
1.2
การจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของเป า หมาย เพื่ อ ให ก ารวางแผนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะสถานศึกษาจะไดทราบวาเปาหมายตางๆ ที่ตองการนั้น เปาหมายใด
สําคัญมากนอยกวากันเพียงใด ทั้งนี้เพื่อกําหนดกิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และชวงระยะเวลาที่
จะดําเนินการในการพัฒนาเปาหมายนั้นๆ
1.3 กําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน เพื่อนําเปาหมายที่มี
ลักษณะเปนความคิดเชิงนามธรรม มาเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยการคิดโครงการหรือกิจกรรม
ที่ทําใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จหรือตัวบงชี้ใหมีความชัดเจน
การคิดโครงการที่ดี ควรเปนการทํางานแบบบูรณาการและมีประโยชนเชื่อมโยงกัน

เปาหมาย

แผนพัฒนา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

แผนพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

แผนปฏิบตั ิการประจําป
โครงการจัดทําแผนพัฒนาการเรียนการ
สอน รายประสบการณ
- ประชุม สัมมนา อบรม การ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
- นําแผนการจัดการเรียนรูไปปฏิบัติ
- บันทึกผลการสอนและผลสัมฤทธิ์
ทางการสอน
- วิเคราะหขอดอยเพื่อปรับปรุง

ความเชื่อมโยงกับโครงการอืน่
-

การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาผูเรียน
การพัฒนาระบบบริหาร
การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน

ภาพที่ 4 ตัวอยางแนวคิดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อปฏิบัตงิ านใหบรรลุเปาหมาย
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จากภาพประกอบแสดงใหเห็นถึงแนวคิด โครงการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือ การ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จะตองพัฒนาปจจัยที่สําคัญ คือ ครูใหมีความรู
ความสามารถ และมีความกระตือรือรน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อยางจริงจัง ซึ่งการที่ครูจะมีคุณสมบัติดังกลาวไดนั้น ครูจะตองมีความรูความเขาใจ และมีความ
รับ ผิด ชอบบริ ห ารงานในส ว นที่ เ ป น ภาระหน า ที่ข องตนอยา งสมบูร ณ และจะต อ งมี ก ารจัด ทํ า
แผนการเรียนการสอน ซึ่งจะทําใหครูเกิดความรูความเขาใจการทํางานอยางเปนระบบ เพราะตอง
คิดวิเคราะหเพื่อวางแผนเอง ตองคิดกิจกรรมและตองหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ทํางานตามที่ตนเปนผูกําหนด บันทึก ประเมินผล และนําผลไปปรับปรุงเพื่อ
วางแผนใหมในระยะตอไป การพัฒนาผูเรียน ในขณะเดียวกันผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีระบบ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ และนิเทศติดตามกํากับครู
หลักการเชื่อมโยงแผนงานโครงการดังกลาว ตั้งแตแผนพัฒนาจนถึงแผนปฏิบัติ
การของสถานศึกษา ตลอดจนการวางแผนทํางานในชีวิตประจําวันของบุคลากร จะทําใหการทํางาน
เปนไปอยางรัดกุมและสอดคลองกัน
1) การกําหนดระยะเวลา ในการจัดทําแผนควรมีการกําหนดระยะเวลาที่
เหมาะสมสํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานของโครงการหรื อ กิ จ กรรมต า งๆ ในแผนด ว ย การกํ า หนด
ระยะเวลาจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ เพราะผูปฏิบัติจะไดทราบวางานใดควรจะตอง
ดําเนินการใหเสร็จเมื่อไร ตองเรงดําเนินการกอน หรืออาจรอได และยังเปนประโยชนของผูบริหาร
หรือผูที่มีหนาที่กํากับดูแล จะไดติดตามงานไดวา มีความกาวหนาตามแผนเพียงใด
2) การกําหนดงบประมาณ การคิดงบประมาณที่จะตองใชในการจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณรวมทั้งคาตอบแทน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ ตามแผนอยางรอบคอบ และใหเปนประโยชนตอผูเรียนมากที่สุด โดยคํานึงถึงความพอเพียง
และความเหมาะสมระหวางรายรับ-รายจาย เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายโดยมีการ
ใชงบประมาณอยางคุมคา
3)การกําหนดผูรับผิดชอบ การกํ าหนดผูรับผิดชอบที่เหมาะสมในการ
ดําเนินการแตละขั้นตอนหรือในกิจกรรมและโครงการตางๆ เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหแผน
ดังกลาวสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรกําหนดไวในแผนให
ชัดเจนวาเรื่องใดจะเปนความรับผิดชอบของใคร
2) การปฏิบัติตามแผน เมื่อไดจัดทําแผนโครงการแลว ผูบริหารควรตองสงเสริม
ดังนี้
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(1) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข
(2) จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหมีการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ
(3) กํากับติดตามทั้งระดับรายบุคคล รายกลุม เพื่อกระตุนใหมีการทํางานตาม
แผน
(4) การนิเทศ ผูบริหารควรใหมีการนิเทศ เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน การประเมินตนเอง และทักษะในดานตางๆ
โดยผูบริหารอาจนิเทศเอง หรือเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมานิเทศ หรือสงคนมาอบรม
3) การตรวจสอบและการประเมินผล การประเมินผลเปนกลไกสําคัญที่จะกระตุน
ใหเกิดการพัฒนา ผูบริหารและครูที่เขาใจระบบการประกันคุณภาพที่ถูกตอง จะตองตระหนักถึง
ความสําคัญของการประเมิน ผลเพราะการประเมินผลเป นทิศทางที่ จะนําไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายหรือมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบประเมินผลควรวาง
แนวทางดังนี้
(1) การวางกรอบการประเมิน
(2) การจัดทํา / จัดหาเครื่องมือการประเมิน
(3) การเก็บรวบรวมขอมูล
(4) การวิเคราะหขอมูล
(5) การแปลความหมาย
(6) การตรวจสอบ/ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
4) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ผลการประเมินจะเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร และใชในการวางแผนตอไป รวมทั้งเปนขอมูล
สารสนเทศในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ
(1) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร
(2) วางแผนการทํางานในระยะตอไป
(3) การจัดทําขอมูลสารสนเทศ
การดําเนินงานประเมินผลของสถานศึกษา ตองทําตลอดเวลาและดําเนินการอยาง
ตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด
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การจั ด ทํ า รายงานประเมิ น ตนเอง หรื อ รายงานประจํ า ป เมื่ อ สถานศึ ก ษาได
ดําเนินการตามแผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบรอยแลว ในชวงปลายปการศึกษา จะตอง
จัดทํารายงานประเมินตนเอง หรืองานประจําป เพื่อเผยแพรใหผูเกี่ยวของทุกกลุมไดรับทราบ ไมวา
จะเป น ผู ป กครอง ชุ ม ชน หรื อ หน ว ยงานต น สั ง กั ด และผู ป ระเมิ น ภายนอก เพื่ อ แสดงความ
รับผิดชอบภายในสถานศึกษา และพรอมที่รับการประเมินภายนอก โดยดําเนินการดังนี้
1) รวบรวมผลการดําเนินงานและการประเมินผล
2) วิเคราะหและสังเคราะหจําแนกตามมาตรฐานการศึกษา
3) เขียนรายงาน
เนื้อหาที่นําเสนอในรายงานการประเมินเองหรือรายงานประจําป ควรมีหัวขอดังนี้
1) ขอมูลสภาพทั่วไปของสถานศึกษา เชน ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา
ที่ตั้ง สังกัด รูปแบบ/ แผนผัง หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โครงสรางการบริหารงาน ขอมูล
บริหารและบุคลากร จํานวนนักเรียน งบประมาณ รวมทั้งขอมูลสภาพชุมชน อาชีพ รายไดของ
ผูปกครอง
2) วิสัยทัศน เปาหมาย หรือมาตรฐาน และแผนงานของสถานศึกษา
3) ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ โดยแตละตัวบงชี้ ควรรายงาน
เกี่ยวกับเปาหมาย การดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย แผนการดําเนินงานในแตละมาตรฐานและ
ควรนําเสนอจุดเดน จุดดอย พรอมแนวทางการปรับปรุงแกไข
4) สรุปผลการประเมินแตละมาตรฐานและแตละดาน คือ ดานผูเรียน ดาน
กระบวนการ และด า นป จ จั ย โดยแต เ ละด า นควรบอกจุ ด เดน เงื่อ นไขที่ ทํา ให สํา เร็ จ จุด ที่ต อ ง
ปรับปรุงสาเหตุ และแนวทางการแกไขปรับปรุง
5) ภาคผนวก อาจมีการรายงานเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินผล คณะที่ทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป ควรเก็บขอมูลตลอดป และ
กอนสิ้นปการศึกษา
7. หลักการอิสลามเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของในสวนนี้ ประกอบดวย 3 ประเด็น คือ
แนวคิดเพื่อภารกิจของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม วั ฒนธรรมคุณภาพในอิสลาม และ
หลักการบริหารเพื่อสรางงานคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (จารุวัจน สองเมือง และคณะ.
2552:41-58)
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1. ภารกิจของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปนสถาบันหนึ่งของมุสลิมเพื่อการปฏิบัติตาม
หลักคําสอนของศาสนา ทั้งนี้เพราะการศึกษาคือความจําเปนของมุสลิมทุกคน ดังวัจนะของทาน
ศาสนทูต ( ซ.ล.) ที่กลาววา
“ การศึกษานัน้ เปนสิ่งจําเปน (ฟรดู) สําหรับมุสลิมทุกคน ”
( รายงานโดย อิบนุมาญะห)
ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับสังคมมุสลิมเชนกัน เพราะหากไม
มีสถาบันการศึกษาแลว การจัดการศึกษาก็ไมเกิดขึ้น นั่นก็หมายความวา ความสมบูรณของการจัด
การศึกษาก็ไมเกิดขึ้นเชนเดียวกัน ทั้งนี้หากพิจารณาไปยังแบบอยางของทานศาสนทูต (ซ.ล) ปฏิบัติ
แลว จะพบวาสถาบันการศึกษาเปนเครื่องมือหนึ่งของการสรางศรัทธาแกประชาชาติ เพราะในชวง
ระยะเวลาเริ่ ม แรกของการเผยแพร ศ าสนาขอท า นศาสนทู ต (ซ.ล) ก็ เ ริ่ ม ต น ด ว ยการมี
สถาบันการศึกษาเชนเดียวกัน นั่นคือ ดารุลอัลอัรกอม ระยะตอๆ มาเมื่อทานศาสนทูต (ซ.ล) อพยพ
ไปยังมาดีนะฮ มัสยิดก็กลายเปนสถานศึกษาไปในที่สุด
ด ว ยหลั ก คํ า สอนของศาสนาอิ ส ลาม กระตุ น ให เ กิ ด การจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหเกิดการศึกษาคน ควาองคความรูใหมที่หลากหลาย และลวนกอใหเกิด
ประโยชน ใ ห มิ ใ ช เ พี ย งแค มุ ส ลิ ม เท า นั้ น แต ก อ ให เ กิ ด คุ ณ ประโยชน ต อ ประชาชน ก อ ให เ กิ ด
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในโลก เปนตน ดวยเหตุนี้ อาจกลาวไดวา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม คือผลผลิตหนึ่งที่มีพัฒนาการเกี่ยวเนื่องจากหลักการสอนคําสอนของศาสนาอิสลาม โดย
ผ า นระยะเวลาที่ ย าวนาน อั น เปน ผลให เ กิ ด การเปลี่ย นแปลงและปรั บต อ มาอยา งต อเนื่ อ ง แต
ประการสําคั ญของสถานศึ กษาเหลานี้ คือ ภารกิจสํ าคั ญของสถานศึ กษาและของมุ สลิมไมเคย
เปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ การใหการศึกษาเพื่อใหเปนบาวของอัลลอฮฺที่สมบูรณ ทั้งนี้ในที่ประชุม The
First World Conference on The Muslim Education ที่จัดขึ้น ณ นครมักกะฮฺ ประเทศสาอุดิอาราเบีย
เมื่อป 1977 ไดกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาสําหรับมุสลิมขึ้น คือ
“การศึกษาจะตองมีเปาหมายของการเจริญเติบโตที่มีดุลยภาพทางบุคลิกภาพทั้ง
มวลของมนุษย โดยการฝกฝนทางดานจิตวิญญาณ สติปญญา เหตุผล ความรูสึกและประสาทสัมผัส
ดังนั้นการศึกษาจะตองมุงเนนการเจริญเติบโตของมนุษยในทุกๆดาน เชน ดานจิตวิญญาณ ดาน
จินตนาการ ดานรางกาย ดานวิทยาศาสตร ภาษาศาสตร ทั้งในสวนปจเจกบุคคลและสวนรวม
และโนมนาวดานตางๆ เหลานี้สูความดีและการบรรลุถึงความสมบูรณ ”
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จะเห็ น ได ว า โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม คื อ สถาบั น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
หลักการสอนของศาสนาอิสลาม ดังนั้นการดําเนินงานในดานนี้ถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ
ศาสนกิจ (อิบาดะฮฺ) ดวยเหตุนี้จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงที่สถานศึกษาจะไมนําหลักคําสอนของ
ศาสนา มาเปนกรอบในการดําเนินการได มิใชเปนเพียงแคหลักการสอนของศาสนาเทานั้น แต
จะตองนําหลักการสอนมาใชในทุกมิติ รวมถึงในการบริหารจัดการองคกรดวยเชนกัน
นอกจากนี้จะพบวา ทานศาสนทูต (ซ.ล)ไดทรงระบุถึงการตอบแทนที่ยิ่งใหญ
สําหรับผูทําหนาที่ใหความรูแกศิษย ซึ่งแนนอนวาในปจจุบันสวนหนึ่งก็คือ ครูที่ไดทําหนาที่สอน
ในโรงเรียน ดังที่อะบูฮุรอยเราะฮฺ (รอฏิฯ) ไดกลาววา ทานรอซูลไดกลาววา
“ เมื่อมนุษยไดตายไป การงานทุกอยางของเขาก็ไดขาดไปดวย เวนแตสามอยาง
คือ การบริจาคที่มีประโยชนอยางตอเนื่อง ความรูที่มีผูรับประโยชนจากมัน และบุตรที่ดี (ศอลิฮฺ)
ดุอาหรือขอพรใหแกเขา ”
(บันทึกโดย อัน-นะซาอี)
2. การทํางานคุณภาพในอิสลาม
ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่สบับสนุนใหทุกคนทํางานเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองและ
ครอบครัว ขยันในการแสวงหาปจจัยการเลี้ยงชีพ อยาเกียจครานโดยอางวาตองอุทิศตนเพื่อการอิ
บาดะฮฺเคารพภักดีตออัลลอฮฺ หรือมอบหมายชีวิตความเปนอยูใหแกอัลลอฮฺ ในการกําหนดปจจัยยัง
ชีพ เพราะอัลลอฮฺ มิโปรยฝนลงมาเปนเงินเปนทองใหมนุษยทุกคนสามารถไปเก็บอยางงายดาย
อยางไรก็ตาม อิสลามเปนศาสนาที่สงเสริมใหมุสลิมทุกทานทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพ
อยางสุจริต ดวยเหตุนี้อิสลามไมรังเกียจผูใดที่ทํางานหนักหรือเบา หรือเปนกรรมกรที่หาเชากินค่ํา
เพราะอิสลามถือวาการทํางานดังกลาวไมขัดกับหลักการอิสลาม และหากเราไดศึกษาชีวประวัติของ
บรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ เห็นไดวาสวนใหญไดทํางานตามความสามารถและความถนัดของเขา
ไมมีผูใดเปนผูขอทาน
ทานศาสนทูต (ซ.ล) ไดกลาวความวา นบีดาวูด (อ.ล) จะไมรับประทาน นอกจาก
อาหารที่ไดมาจากการทํางานดวยมือสองขางของเขาเอง รายงาน โดยบุคอรี
ทานศาสนทูต (ซ.ล) ไดกลาวเพิ่มเติมความวา ทานนบีซาการียา (อ.ล) เปนชางไม
รายงานโดยมุสลิม
นอกจากนั้น มิดาด บุตรมะดีกะริบะ (ร.ด) ก็ไดรายงานมาจากทานศาสนทูต (ซ.ล)
อีกเชนเดียวกันความวา ไมมีอาหารใดเลยที่คนหนึ่งรับประทานเขาไป จะดียิ่งกวาอาหารที่เขา
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รับประทานที่ไดมากน้ําพักน้ําแรงของตนเอง และความจริงทานนบีดาวุด (อ.ล) ก็ไดรับประทานที่
ไดมาจากน้ําพักน้ําแรงของทานเอง (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม : 275-276)
อัล-ฮาดิสขางตนแสดงใหเห็นวา ศาสนทูตของพระองคตางทํางานอยางจริงจังใน
การหาเลี้ยงชชีพแตละวันดวยมือของทานเอง ตลอดจนเขาทั้งหลายมีความภาคภูมิใจในการทํางาน
นอกจากนั้น ฮาดิษขางตน ยังบงบอกถึงอิสลามเปนศาสนาที่สงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
อาชีพสุจริต ทั้งนี้เพื่อหาเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว การทํางานทุกอยางที่เหน็ดเหนื่อย
อิสลามถือวาเปนงานที่มีเกียจอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากอิสลามไมสนับสนุนการขอทานจากผูอื่นซึ่งจะ
ทําใหตนเองเปนคนที่ต่ําตอย หรือบางครั้งอาจดูถูกจากผูอื่น
นอกจากนี้ อั ล-ฮาดีษ ขางตายังแสดงใหเห็ นวา อิ สลามใหความสําคัญในการ
ทํางานเพื่อเลี้ยงชีพดวยมือของตนเองดวยงานเล็กๆ ซึ่งบางคนอาจจะมีแนวคิดวาไรเกียรติในสังคม
แตการงานดังกลาว อิสลามใหถือวาเปนการทํางานที่ประเสริฐยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการทํางานดวยมือ
ของตนเองยังดีกวาการขอทานจากผูอื่น ประเด็นดังกลาว ทานศาสนทูต (ซ.ล) ไดกลาว ความวา การ
ที่ พ วกท า นผู ใ ดผู ห นึ่ ง หาฟ น แล ว แบกบนหลั ง เอาไปขายนั้ น ย อ มดี ก ว า การเที่ ย วขอจากผู อื่ น
ซึ่งเขาอาจจะใหหรือไมให (รายงานโดย อัลบูคอรี)
ดังนั้นดวยเหตุผลดังกลาว มุสลิมทุกทานจะตองตระหนักอยูเสมอวา การเกียจ
ครานในการทํางานเพื่อแสวงหาอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว หรืองอมืองอเทาไมยอมคิดที่จะ
ทํางานนั้น เปนนิสัยที่อิสลามเยียบหยาม มิควรเกิดขึ้นกับมุสลิมทุกคน และการเกียจครานนั้นจะ
นําไปสูความยากจน จนในที่สุดจะตองยื่นมือขอทานจากผูอื่น ทานศาสนทูต (ซ.ล)ไดใหแนวคิดใน
การสั่งสอนความวา มือขางบน (ผูให) ดีกวามือลาง (รับ) (รายงานโดย อัลบูคอรี)
สรุปความจากอัล-ฮาดิษขางตนนี้ คือ ทานศาสนทูต (ซ.ล) เปนบุคคลที่มีความ
ขยันและชอบทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ สังเกตไดวาจากประวัติของทานนั้น ซึ่งในสมัยกอนที่ทานยังเปน
เด็ก ทานจะรับจางเลี้ยงแพะและเมื่อตอนวัยหนุมทานเปนพอคา ทําธุรกิจคาขายถึงประเทศซีเรีย
จนทานสามารถไดใชชีวิตคูกับนางคอดีเญาะฮฺ และในประเด็นนี้เชนเดียวกัน หากศึกษาชีวประวัติ
ของทานอุมัร และทานอุษมาน พบวา ทานทั้งสองเปนคนที่ขยันขันแข็งเชนกัน กลาวคือ ทานอุมัร
เปนชาวสวน และทานอุษมานเปนพอคาในการดํารงชีวิต
ดวยบทบาทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีภารกิจตอการปฏิบัติตาม
หลักการและคําสอนของศาสนาอิสลามนั้น คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษา จะตองมี
ความแตกตางจากสถานศึกษาอื่นๆ ที่ระบุไวในกฎระเบียบตางๆ ดวยเหตุนี่จึงจําเปนตองสรางนิยาม
ของคําวา “ คุณภาพ” ใหมีความชัดเจนและตรงกันกอนเปนอันดับแรก
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มนุษยไดสรางขึ้นดวยวัตถุประสงคเพื่อการอิบาดะฮฺของอัลลอฮฺ และในบางครั้งอิ
บาดะฮฺนั้น จะตองมีการรวมกลุมเพื่อการปฏิบัติ ซึ่งหากนํามาซึ่งกาเปรียบเทียบภระหนาที่ของครู
ซึ่งถือเปนอิบาดะฮฺ หนึ่ง การรวมกลุมกันสอนในสถานศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองยึดมั่นถึง
ภารกิจการเปนอิบาดะฮฺเชนกัน ซึ่งถือวาเปนหมายสูงสุด คือ การตอบแทนในวันกียามัต ดังปรากฏ
ในอัล-กุรอานที่มีความหมายวา
“(อัลลอฮฺ ) ผูทรงใหมีความตายและความเปน เพื่อจะทดสอบพวกเจาวา ผูใดบาง
ในหมูพวกเจาที่มีผลงานดียิ่ง”
การทดสอบจากอัลลอฮฺเปนการทดสอบเพื่อการทํางานของบาวผูที่มีจิตศรัทธา
เพราะเปาประสงคของการทํางานที่ดีของผูมีจิตศรัทธาคือ “งานที่ดีเลิศ” นักวิชาการอิสลามได
อธิบายความหมายของงานที่ดียิ่งและเปนเลิศวา จะตองอยูบน 2 เงื่อนไขสําคัญ คือ
1. การทํางานดวยใจที่บริสุทธิ์โดยไมไดหวังผลตอบแทนและการชมเชยจากเพื่อน
มนุษยดวยกัน หากไดรับการตอบแทน ใหคิดวาเปนผลพลอยไดจากการทํางาน ไมใชเปาหมายหลัก
ของการทํางาน เพราะการทํางานของมุสลิมจะไดรับการตอบแทนจากอัลลอฮฺเพียงผูเดียวเทานั้น
2. การทํางานทุกอยางตองอยูในกรอบของอิสลาม ไมขัดกับหลักการอิสลาม หรือ
ที่เรียกวาทําตามแบบอยางของทานศาสนทูต (ซ.ล)
ทา นศาสนทู ต (ซ.ล) เปน ผูที่ ไ ดรั บ มอบหมายเพื่อ เป น สื่ อ กลางระหว า งมนุ ษ ย
กับอัลลอฮฺ การทํางานของผูมีศรัทธาในโลกนี้จะถือวามีคุณภาพ เปนการทํางานที่ดียิ่งและเปนเลิศ
นั้น จะตองมี 2 เงื่อนไขนี้ การทํางานก็จะไมมีผลดีสําหรับมุสลิม
อะฮฺหมัด ซักรฺ (Ahmad Saqr) (Ali Mohd. Jubran Saleh :58) กลาวไววา การ
ภัคดี (อิบาดะฮฺ) ไมไดหายถึงเฉพาะการละหมาด การถือศีลอด การจายซะกาต และการไปประกอบ
พิธีฮัจญ แตงยังรวมถึงกิจกรรมแขนงตางๆ ของชีวิต ไมวาจะเปนการกิน การนอน การศึกษา การ
คนหาความจริงของจักรวาล การวิจัยทางวิทยาศาสตร การทําธุรกิจ การแสวงหาความรู หรือแมกา
การเลนกีฬา นอกจากนี้ยังรวมถึงการแสวงหาปจจัยยังชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เมื่อใดก็ตามที่มีการ
เจตนาในการประกอบการงานใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความโปรดปรานของอัลลอฮฺ (ซ.บ) การงาน
ดังกลาวนั้นซึ่งถือวาเปนรูปแบบของการภัคดีตออัลลอฮฺ (ซ.บ) (อางถึงใน Al-buraey 1990 : 112)
ทานนบีไดกลาวกับบรรดาสาวกของทานไววา
“พวกทานจะไดรับการตอบแทนแมในตอนที่พวกทานมีความสัมพันธทางเพศกับ
ภรรยาของทาน” สาวกจึงถามทานดวยความประหลาดใจวา “เปนไปไดอยางไรที่เราจะไดรับรางวัล
ตอบแทนสําหรับการตอบสนองความตองการทางเพศของเรา? ” ทานนบี ไดถามพวกเขาวา “ถา
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หากทานตอบสนองความตองการของทานแบบไมถูกตอง การทําเชนนั้นเปนบาปไหม?” บรรดา
สาวกจึงตอบวา “บาปสิ” ทานนบี จึงไดกลาววา “ก็ในทํานองเดียวกันโดยการตอบสนองความ
ตองการอยางถูก ตองกั บภรรยาของพวกทาน พวกทานก็จะไดรับการตอบแทนสํ าหรับการทํา
เชนนั้น” ( บันทึกโดยมุสลิม)
วัจนะขางตนแสดงใหเห็นถึงการทํางานทุกอยางลวนเปนอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ แต
จุดที่สําคัญคือ เขาคนนั้นจะตองมีเจตนาที่ดีกอนที่จะเริ่มทํางาน ฉะนั้น การกลาวพระนามของอัลลอ
ฮฺผูทรงเมตตาและปราณีจะเปนสิ่งที่เตือนสติสําหรับมุสลิมเมื่อตองการปฏิบัติงานหรือดําเนินการ
กิจกรรมใดๆ ในชีวิตแตละวัน
จากหลั ก ความเป น เลิศ 2 ประการขางตน นี้จ ะเห็ น ไดวา คุ ณ ภาพของหลั ก การ
อิสลามนั้นจะใหคุณคาทั้งภายในและภายนอก ก็คือ คุณภายในนั้นปนนามธรรม ซึ่งไมสามารถ
มองเห็นและรับรูได และเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่ภารกิจดังกลาวจะไดรับการตอบรับจากอัลลอฮฺ
(ซ.บ) ดังอัลฮาดิษของศาสนทูต (ซ.ล) ที่กลาวไววา
“ แทจริงการงานทุกอยางจะตองเริ่มตนดวยการเจตนา”
และอีกฮาดีษหนึ่งวา
“แท จ ริ ง การงานทุ ก อย า ง (จะเป น ที่ ย อมรั บ ได ) ต อ งจงลง(ด ว ยใจที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ) ”
ในขณะเดีย วกั น รู ปลั ก ษณ ภ ายนอกของการดํา เนิ น งานก็ จ ะตองสอดคล อ งกั บ
แบบอยาง หรือแนวทางที่ไดทําเปนแบบอยางไวแลวโดยทานศานทูต (ซ.ล)
เพื่อความสําเร็จของการสรางคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จําเปนอยางยิ่งที่ตองทําการทบทวนการดําเนินการที่ผานมาวาสอดคลองกับคุณภาพ
ตามแนวทางของอิสลามแลวหรือไม นั่นคือ การมีเปาหมายหรือเจตนารมณที่ถูกตอง และมีการ
ดําเนินการที่สอดคลองกับแบบอยางของทานศาสนทูต (ซ.ล) ในเวลาเดียวจะตองไมนําเอาสิ่งที่ไมดี
ไมเหมาะสมมาสูการดําเนินการ ทั้งนี้ดังปรากฏในอัล-กุรอานซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน อายะฮฺที่ 110 ที่
ระบุไวมีความหมายวา
“เปนประชาชาติที่ดียิ่ง ซึ่งทําใหอุบัติขึ้นสํ าหรั บมนุ ษยชติ โดยที่ พวกเจาใชใ ห
ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และหามไมใหปฏิบัติสิ่งที่ไมชอบ และศรัทธามั่นตออัลลอฮฺ”
3. แนวทางเพื่อสรางระบบคุณภาพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เพื่อนําพาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสูการสรางคุณภาพมาตรฐาน ในการ
จัดการศึ กษา จําเป นอยางยิ่ งที่จะตองยึดคํ าสอนตามหลักการของศาสนาอิ สลาม ประกอบด ว ย
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องคประกอบสําคั ญ 2 ประการคือ อัล-กุรอาน และอัล-ซุน นะฮฺ ทั้ งนี่ โดยคํานึงถึ งคุณ คาของ
มนุษยชาติที่สังคมสมัยนั้นถือปฏิบัติอยู ความลมเหลวขององคกรมุสลิมคือการไมนําเอาแนวทางที่
ปรากฏในอัล-กุรอานและอัล-ซุนนะฮฺ มาสูการปฏิบัติใช และแนวทางที่สามารถสรางคุณภาพและ
ความสําเร็จที่ยั่งยืนแกองคกรอิสลามไดคือ การปฏิบัติตามแนวทางของอิสลาม ดังที่ปรากฏในอัล-กุ
รอาน ซูเราะฮฺ อัล-มาอีดะฮฺอายะหที่ 67 ซึ่งมีความหมายวา
“โอบรรดารอซูล จงประกาศสิ่งที่ถูกประทานลงมาแกเจาจากพระเจาของเจา และ
ถาเจามิไดปฏิบัติเจาก็มิไดประกาศสารของพระองค ”
และในซูเราะหอาลิอิรอน อายะหที่ 164 ซึ่งมีความหมายวา
“แนนอนยิ่งอัลลอฮฺนั้นทรงมีพระคุณแกผูศรัทธาทั้งหลาย โดยที่พระองคไดสงรอ
ซูลคนหนึ่ง จากพวกเขาเองมาในหมูพวกเขาโดยที่เขาจะไดอาน บรรดาโองการของพระองคใหพวก
เขาฟ ง และจะทําใหพวกเขาสะอาดและจะสอนคัมภีรและความรูเกี่ ยวกับขอปฏิบัติในบัญญัติ
ศาสนาแกพวกเขาดวย และแทจริงเมื่อกอนนั้นพวกเขาเคยอยูในความหลงผิดอันชัดแจง”
การทํางานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเปนหนาที่และภารกิจยิ่งใหญสําหรับ
พี่นองมุสลิมทุกคน การทํางานดังกลาวจําเปนที่จะตองใชความถนัดหรือความชํานาญของแตละ
ทานและประเด็นนี้ จะเห็นไดวา มนุษยในโลกนี้จะมีความถนัด ความสามารถหรือความชํานาญไม
เหมือนกัน ดวยเหตุนี้ อิสลามไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการทํางานในตามแนวทางอิสลามที่อยู
บนพื้นญามาอะฮฺ (แบบมีสวนรวม) และเชนเดียวกันเมื่ออยูในองคกรจะตองใหความสําคัญตอการ
ทํางานเปนทีม
อิสลามสนับสนุนใหมีการทํางานแบบญามาอะฮฺ เนื่องจากการทํางานคนเดียวจะ
ใชแนวคิดการทํางานคนเดียว ซึ่งในการทํางานอาจจะไมคลอบคลุมและรอบคอบเหมือนรวมกันคิด
หลายๆคน นอจากนั้น อาจจะขาดดานหนึ่งดานใด ซึ่งถารวมกันคิดก็จะมีขอผิดพลาดหรืบกพรองที่
นอยมาก ดวยเหตุดังกลาว การทํางานในการฟนฟูอิสลามนั้น เปนสิ่งที่หลีกเหลี่ยงไมไดในการ
ทํางานแบบญามาอะฮฺ
กระบวนการทํางานแบบญามาอะฮฺที่ดีนั้น จะประกอบดวยการวางแผน วางคน
ตามความสามารถและความถนั ด ของแต ล ะคน การวิ เ คราะห ส ภาพป ญ หาและแนวทางแก ไ ข
กําหนดเปาหมายและขั้นตอนเปนอยางดี ซึ่งจะแตกตางกับการทํางานแบบเดียวที่ใชความคิดเห็น
สวนตัวเทานั้น ทานรอซูล (ซ.ล) ไดรวบรวมบรรดาซอฮาบะฮฺ ณ บานของอัล-อัรกอบ อบีอัรกอม
และได ทํ า การบั ย อะฮฺ ว างแผนการทํ า งานแบบอิ ส ลามขึ้ น เป น ครั้ ง แรก และสามารถพิ ชิ ต คาบ
มหาสมุทรอาหรับไดในเวลาถัดมา
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หากศึกษาการทํางานแบบญามาอะฮฺ จะเห็นไดวาการทํางานดังกลาวมีรายละเอียด
ดังนี้
1. กิจกรรมที่ปฏิบัตินั้น ตองมาจากมติญามาอะฮฺ จากความหมายขางตนสามารถ
เขาใจวา การทํางานแบบญามาอะฮฺ แมวาจะทําไปคนเดียวก็ตาม ตรงกันขามหากทํางานหลายคนที่
รวมกันทําแตมิไดมีการประชุมหรือการกําหนดแนวทางเปนญามาอะฮฺ ก็ไมเรียกวาการทํางาน
แบบญามาอะฮฺ
2. ญามาอะฮฺ ตองมีระบบและวิธีที่ละเอียดออนเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติและ
ตองสอดคลองกับสิ่งที่เราเชิญชวน หมายถึง จุดกําหนดวิธีการและอางอิงตองกลับสูอุดมการณ
อิสลามทั้งสิ้น กลาวคือ ญามาอะฮฺตองยึดมั่นกับอัล-กุรอานและซุนนะฮฺของทานรอซูล
3. การทํางานทุกอยางนั้นตองสอดคลองกับแนวทาง การวางแผนและวิธีการจาก
มติที่ประชุม ตองมีความสัมพันธกันระหวางสื่อการปฏิบัติระดับขั้นตอน จุดประสงคหลักและ
วิธี ก ารที่ เ ป น มติ ที่ ป ระชุ ม อิส ลามได เ น น แนวทางและจุด ประสงค นั้ น ต อ งอยู บ นพื้ น ฐานของ
บทบัญญัติ ดวยเหตุผลนี้การทํางานแบบญามาอะฮฺ จะไมขัดแยงกับหลักการอิสลาม
4. การทํางานทุกอยางวางเปาหมาย เพื่อไปสูจุดประสงคที่กําหนดไว จุดประสงค
ที่ชัดเจนนั้นเปนที่ สําคัญอยางยิ่ง เพราะเมื่อจุดประสงคที่ชัดเจนแลวจะทําให การวางแผนการ
กําหนดกฎตางๆ นั้น สามารถปฏิบัติไดงายยิ่งขึ้น
จากประเด็นที่กลาวมาขางตนนี้ จะเห็นไดวาการทํางานแบบญามาอะฮฺ เปนสิ่งที่
จํ า เป น อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ มุ ส ลิ ม อย า งไรก็ ต าม กระบวนการทํ า งานแบบญามาอะฮฺ นั้ น จะต อ งมี
เปาหมายที่ดีโดยการทํางานเปนทีม ฝกอบรมผูรวมงานเพื่อพัฒนาศักยภาพใหความรู ความสามารถ
เทาเทียมกันและที่สําคัญยิ่งในการทํางานแบบญามาอะฮฺ จะตองมีผูนําหรือหัวหนางานที่สามารถ
นําพาสมาชิกไดบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด สวนหนาที่ของสมาชิกะตองปฏิบัติและ
เชื่อฟงผูเปนหัวหนาหรือผูนําอยางเครงครัด ดังที่อัล-กุรอาน กลาวไววา
“บรรดาผูศรัทธาเอย! จงเชื่อฟงปฏิบัติตามอัลลอฮฺและจงเชื่อฟงปฏิบัติตามทานรอ
ซูล และบรรดาเจาหนาที่ในหมูสูเจา ครั้นถาสูเ จาโตแยงกันในสิ่ งใดก็ดี ดังนั้น จงอางมัน (ขอ
โตแยง) กลับยังอัลลอฮฺ (อัล-กุรอาน) และรอซูล (สุนนะฮฺและอัล-ฮาดิษ) ถาสูเจาศรัทธา (โดย
แทจริง) ในอัลลอฮฺและวันสุดทาย นั่นเปนการดีกวาและการใหความหมายที่เหมาะสมยิ่ง” (อัล-กุร
อาน,4: 59)
จากการศึกษาหลักการอิสลามในเบื้องตน จะเห็นไดวา สามารถนํามาเปนกรอบใน
การออกแบบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได อีกทั้งสามารถออกแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไดเปน 2 สวน คือ
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1. สวนกระบวนการดําเนินงาน
2. สวนควบคุมกระบวนการ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.สวนกระบวนการดําเนินการ เปนสวนที่นําเสนอขั้นตอนของการบริหารจัดการ
เพื่อการสรางมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้จะประกอบดวย
1.1 การกําหนดเปาหมาย ทั้งนี้ทานรอซูล (ซ.ล) ไดกลาวไววา
“ แทจริงภารกิจการงานนั้นดวยการเจตนารมณ ”
ทั้งนี้เปาหมายดังกลาวจะตองมีความสอดคลองกับหลักการของศาสนาอิสลาม
และมีความชัดเจน ทุกกิจกรรมงานของมุสลิมถือเปนอีบาดะหอยางหนึ่ง ดังนั้นเพื่อใหอีบาดะห
ดังกลาวไดรับการตอบรับจากอัลลอฮฺ (ซ.บ) มุสลิมจึงเปนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว นั่น
คือ การมีเจตนาที่ชัดเจนตอการกระทําดังกลาว
1.2 การกําหนดแนวทางปฏิบัติ หรือการวางแผนการดําเนินการ ซึ่งเปนสิ่งที่
สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว จะเห็นไดวาในการเผยแพรศาสนาของทาน
รอซูล (ซ.ล) ทานใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามแผนที่วางไว และแผนการทั้งหมดคือ คําบัญชา
จากอัลลอฮฺ (ซ.บ) ซึ่งรอซูล (ซ.ล) จะปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยในการเริ่มตนการเผยแพร ทาน
ใชวิธีการอยางลับๆ จนกระทั้งไดรับการอนุมัติจากอัลลอฮฺ (ซ.บ)ใหทําการเผยแพรแบบเปดเผย
ทานจึงปฏิบัติตาม ทั้งนี้ดังปรากฏคําสั่งใชของอัลลอฮฺในอัล-กุรอาน ซูเราะหอัลฮิจญร อายะหที่ 94
ที่มีความหมายวา
“ ดังนั้น จงประกาศอยางเปดเผยในสิ่งที่เจาถูกบัญชา และจงผินหลังใหพวกมุซ
รีกีน”
อั ลลอฮฺ (ซ.บ) ไดกํ า หนดแผนการดํ า เนิ น งานของท า นศาสนทู ต (ซ.ล)ในการ
เผยแพรศาสนาในลําดับแรกพระองคทรงบัญชาใหเผยแพรในหมูเครือญาติที่ใกลชิด และเมื่อ
ประสบความสําเร็จแลว จึงเผยแพรกับบุคคลอื่นตอไป ดังปรากฏในอัล-กุรอาน ซูเราะหอัชชุอา
เราะห อายะหที่ 214-216 ซึ่งมีความหมายวา
“จงตักเตือนวงศาคณาญาติของเจาที่ใกลชิด และจงลดปของเจาแกบรรดาผูศรัทธา
ที่ปฏิบัติตามเจา หากพวกเขาฝาฝน เจาก็จงกลาวเถิดวา แทจริงฉันขอปลีกตัวใหพนจากสิ่งที่พวก
ทานปฏิบัติกันอยู และจงมอบหมายตอพระผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงเมตตาเสมอ”
จากอัลกุรอานขางตน แสดงใหเห็นวา ในการดําเนินงานของทานรอซูล (ซ.ล) ให
ความสําคัญตอการวางแผนการดําเนินงาน และจะพบวาในการวางแผนการดําเนินงานนั้นทานรอ
ซู ล (ซ.ล) ใช วิ ธี ก ารศึ ก ษา การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู เ ชี่ ย วชาญและการอ า งอิ ง บุ ค คลที่ มี
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ความสามารถสูงเปนพื้นฐานสําคัญ ซึ่งเปนไปตามที่ระบุไวในอัล-กุรอาน ซูเราะหอันนะหลี อายะห
ที่ 43 ที่มีความหมายวา
“ดังนั้นพวกเจาจงถามผูรู หากพวกเจาไมรู”
และในอัล-กุรอาน ซูเราะห อายะหที่ 59 ที่มีความหมายวา
“และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหวางพวกเขา”
จากประวัติศาสตรระบุไววา ทานรอซูล (ซ.ล) ไดทําการบริหารนครมาดีนะห โดย
มีการปรึกษาหารือ มีการประชุมกับบรรดาซอฮาบะฮฺ และมีการกอตั้งสภาซูรอ ซึ่งประกอบดวย
บุคคลจํานวน 14 คน ซึ่งเปนคนที่ความสามารถและเปนที่ยอมรับ
ในการวางแผนจะตองสรางใหเกิดการนําเสนอขอคิดเห็นของสมาชิก และจะตอง
มีการคัดเลือกเอาแนวคิดที่ดีที่สุดมาสูการกําหนดเปนแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้เปนไปตาม ทาน
รอซูล (ซ.ล) ไดปฏิบัติ ทานรอซูล (ซ.ล) จะปรึกษาหารือกับบรรดาซอฮาบะฮฺ และทานก็ไดให
ความเห็นชอบกับบางขอเสนอที่มีมา ดังเชน ในการวางแผนสงครามบะดัร ไดมีซอฮาบะหทาน
หนึ่งเสนอวาทานรอซูล (ซ.ล) ควรเปลี่ยนยุทธวิธีในสงคราม ซึ่งทานก็เห็นดวย และในสงครามค็อน
ดัก ซอฮาบะหที่ชื่อวา ซัลมาน อัลฟารีซีย ไดแนะนําวา ควรขุดคูรอบๆ เมืองมาดีนะห เพื่อเปน
แนวทางป องกั น ขาศึ ก ในการโจมตี ซึ่ งทานรอซู ล (ซ.ล) ก็เ ห็น ด ว ย และมี การดํา เนิ น การตาม
ความเห็นดังกลาว
ทั้งนี้จะเห็นไดวา ทานรอซูล (ซ.ล) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการวางแผนหรือ
ออกแบบแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งในการดําเนินงานในการวางแผนนั้น ทานจะรับฟงความคิดเห็น
ที่ ห ลากหลายจากทุ ก ฝ า ย จากนั้ น จึ ง เลื อ กแนวทางที่ ดี ที่ สุ ด ดั ง นั้ น ในขั้ น ตอนของการกํ า หนด
แนวทางปฏิบัตินั้นจะตองประกอบดวย 2 กระบวนการ คือ การสรางตัวเลือก และการคัดเลือก
1.3 การมอบหมาย ทั้งนี้ภายหลังการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานแลว ทานรอซูล
(ซ.ล) จะมีการกําหนดผูรับผิดชอบ ซึ่งทานจะใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในการเลือกสรรบุคคลทํา
หนาที่ โดยทานจะเลือกคนใหเหมาะสมกับงาน ดังที่ ทานรอซูล (ซ.ล) ไดแตงตั้งให อาลี บินอาบีตอ
ลิบเปนเลขานุการ โดยมีหนาที่คอยจดบันทึกเมื่อมีการทําสนธิสัญญาระหวงอิสลามกับชาวกุร็อยซ
และแตงตั้งใหคุซัยฟะฮฺ บินอัล-ยะมาน เปนเลขานุการสวนตัว แตงตั้งใหอัล-หาริษ บินเอาฟ เปนผู
ถือตรายาง มุอีกีบ บินอาบีฟาตีมะห ทําหนาที่เปนคนที่คอยจดบันทึกทรัพยสินที่ไดจากสงคราม
อับดุลเลาะห บินอัรกอม เปนคนทําหนาที่ในการเขียนสาสนไปยังกษัตริยเมืองตางๆ เปนตน (อะ
หมัด อิบรอฮีม บินอบูซิน,1981: 34-35) และเมื่อมีการมอบหมายงานแลว ทานจะชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ดังที่ทานรอซูล (ซ.ล) ไดเคยกลาวแก อาลี บินอาบีตอลิบวา

40

“ฉันไดแตงตั้งเจาและฉันจะคอยสังเกตเจา ดังนั้นเจาจงแสดงใหเห็นแคคนสวน
ใหญวา เจาใหความสําคัญแกบุคคลที่มีฐานะต่ําตอยมากกวาคนที่ฐานะสูง จงใหความสําคัญแกคน
ที่มีความออนแอมากกวาคนที่เขมแข็ง ใหความสําคัญสตรีมากกวาผูชาย จงอยาอนุญาตใหบุคคล
อื่นเขามามีสวนรวมในภารกิจของเจา และจงหมั่นอางอิงอัล-กุรอานอยูเสมอ เนื่องจากสิ่งนั้นเปน
แนวทางของเจา”
ทานรอซูล (ซ.ล) ใหความสําคัญกับบุคคลที่จะมารับมอบหมายงาน ดังที่ทานรอ
ซูล (ซ.ล) ไดตั้งคํ าถามตอมุอัซ บินญะบัล ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนกอฏียวา “เจาจะใชอะไร
ตัดสิน? ” มุอัซตอบวา “ ดวยคัมภีรของอัลลอฮฺ ” ทานรอซูล (ซ.ล) ถามวา “หากไมปรากฏในคัมภีร
ของอัลลอฮฺ หละ” มุอัซตอบวา “ดวยซุนนะหของทานรอซูล” ทานถามตอวา “หากไมปรากฏใน
ของทานรอซูล” มุอัซตอบวา “ ฉันจะอิจติฮาด (วินิจฉัยตัดสิน) และฉันจะไมเปลี่ยนจากนั้น” ซึ่ง
ทานรอซูล (ซ.ล) กลาววา “มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺที่ไดทรงประทานเตาฟกแกตัว
ทานของศาสนทูต ที่นําความโปรดปรานของอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค”
และทานอบูบักร ไดกลาวแกยาซีด บินอาบูซูเฟยน วา “ฉันไดแตงตั้งเจา แตการ
แตงตั้งครั้งนี้นับเปนบททดสอบ และเปนบทเรียนแกตัวเจา และฉันมีอํานาจในการถอดถอนเจา
หากเจาสามารถปฏิบัติงานดวยดีและมีประสิทธิภาพแลว ฉันก็จะคงไวเจาในตําแหนง แตถาหากเจา
ไมมีความสามารถในการปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายไว ฉันก็จะถอดถอนทานออกจากตําแหนง”
(อะหมัด อิบรอฮีม บินอบูซิน, 1981 : 35)
ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะประกอบดวยขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอน คือ การพิจารณาบุคคล
และการชี้แจง
1.4 การดําเนินงาน เมื่อมีการมอบหมายงานแลว ผูที่รับมอบหมายงานจะตอง
ปฏิบัติ งานดวยความรับผิดชอบและทุมเท ผูที่ศรัทธามั่นในอัลลอฮฺจะตองเปนผูที่รักษาสัญญาที่ไว
วา ดังที่ปรากฏในอัล-กุรอาน ซูเราะห อัล-มาอีดะห อายะหที่ 1 ที่มีความหมายวา
“โอบรรดา ผูศรัทธาทั้งหลาย จงรักษาบรรดาสัญญาใหครบถวนเถิด”
ขอสัญญาในการปฏิบัติงานคือ แผนการดําเนินงาน และมอบหมายงานระหวาง
กัน ซึ่งแตละคนจะตองรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมายไว ทั้งนี้จากประวัติศาสตรระบุปจจัยที่
นําความสําเร็จของการปฏิบัติงานของบรรดาซอฮาบะฮฺ ไววาจะตองมีอามานะฮ ในการทํางาน และ
สะสางงานอยางตอเนื่อง ดังที่อุมัร อิบนุคอต ไดกลาวแก อาบูมูซา อัล-อัซอารียไววา “เจาจงให
ชั ด แจงในกิ จ การงานของพวกเขา เพราะเจ า เป น คนหนึ่ ง ที่ ม ากพวกเขา เพี ย งแต อั ล ลอฮฺ ได
มอบหมายใหแกเจาในหนาที่ความรับผิดชอบที่หนักกวาพวกเขา”
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ความรับผิดชอบนับวาคุณลักษณะที่สําคัญสําหรับมุสลิมเนื่องจากเปนหลักการ
ประการแรกของการทํางานเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค ในทางตรงกันขาม หากมุสลิมคนใดไมมี
ความรั บผิ ดชอบต อการงาน จะเห็น ไดวาการปฏิบัติ งานของเขานั้ น ไมสํา เร็จ ในเวลาที่กํา หนด
เนื่องจากเขาจะปฏิบัติงานโดยการคํานึงถึงคาตอบแทนหรือเงินคาจางที่จะไดรับ
ฉะนั้ น หากมุ ส ลิ ม คนที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เขาจะปฏิ บั ติ ง านโดยการรํ า ลึ ก ถึ ง
โองการอั ล -กุ ร อานที่ อั ล ลอฮฺ ทรงเตื อ นเขาว า พระองค ท รงเฝ า และมองการกระทํ า ของเขาอยู
ตลอดเวลา และเขาจะตองกลับไปหาพระองคอยางแนนอน ดวยเหตุดังกลาว การงานทุกอยางที่เขา
รั บ ผิ ด ชอบจะต อ งปฏิ บั ติ ด ว ยความทุ ม เททั้ ง กํ า ลั ง ใจและกํ า ลั ง กายอย า งสุ ด ความสามารถ
นอกจากนั้น การทุจริตตางๆ จะไมเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของเขา เนื่องจากอัลลอฮฺไดกลาวกับ
บรรดาผูศรัทธาทั้งหลายวา
“บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงอยาทุจริตตออัลลอฮฺ และรอซูล และจงอยาทุจริตตอ
บรรดาของฝากของพวกเจา โดยที่พวกเจารูกันอยู” (อัล-กุรอาน, 8: 27 )
นอกจากในเรื่องของความรับผิดชอบแลว การทํางานเปนญามาอะฮฺ ผูปฏิบัติ
จะตองมีคุณลักษณะของการเชื่อฟง โดยการเชื่อฟงจะตองเริ่มจากการเชื่อฟงอัลลอฮฺ เพราะมุสลิมที่
เชื่อฟงตออัลลอฮฺ จะดําเนินชีวิตตามแนวทางอิสลามหรือปฏิบัติตนในทุกดานตามหลักชารีอะฮฺ
(กฎหมาย) ของอัลลอฮฺ โดยมีเปาหมายในการทํางาน เพื่อไดรับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺเพียงผู
เดียว ดังนั้นมุสลิมที่มีลักษณะดังกลาว จะใหความสําคัญหรือรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของเขา
กลาวคือ ถามุสลิมที่เชื่อฟงตออัลลอฮฺ เขาจะปฏิบัติงานตามแนวทางอิสลาม กลาวคือ หากเปนผูนํา
ในกลุม ก็จะทํางานดวยความยุติธรรมและหากเปนผูตาม ก็จะไมขัดคืนคําสั่งของผูที่เปนหัวหนา
กลุม และเขาทั้งสองกลุม (หัวหนางานและสมาชิก) จะมีแนวคิดวาเขาทํางานดวยความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺซึ่งถือไดวาเขากําลังปฏิบัติศาสนากิจ และจะไดรับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺในวันอาคี
รัตอยางแนนอน ดังที่โองการอัล-กุอานกลาววา
“และจงกลาวเถิด (มูฮัมมัด) วา พวกทานจงทํางานเถิด แลวอัลลอฮฺจะทรงเห็นการ
งานของพวกทาน และรอซูลของพระองคและบรรดามุอฺมินก็จะเห็นดวย” (อัล-กุรอาน, 9: 105)
สําหรับการเชื่อฟงในคําสั่งของหัวหนานั้น อิสลามไมกําหนดขอบเขตอยางชัดเจน
วา การที่จะปฏิบัติตามหรือเชื่อฟงหัวหนานั้น จะตองเปนที่ไมขัดกับหลักการศาสนาเทานั้น ในทาง
ตรงกันขามหากเรื่องใดขัดกับหลักการศาสนาแลว สมาชิกไมจําเปนที่จะปฏิบัติตามหรือเชื่อฟงผูนํา
ในการทํางานแบบญามาอะฮฺ ดวยเหตุดังกลาว อิสลามใหแนวคิดในการทํางานแบบญามาอะฮฺวา
การสรางความเขาใจระหวางสมาชิกในกลุมนั้นเปนสิ่งสําคัญและเปนประเด็นแรกที่ผูนําไดรับการ
แตงตั้งเปนหัวหนาจะตองตระหลัก การทํางานทุกอยางเปนอิบาดะหนั้น คือการจายซากาต การ
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ละหมาด การไปทําฮัจญและการถือศีลอดเทานั้น แตโดยความเปนจริงแลว อิสลามเปนศาสนาที่
ครอบคลุมชีวิตของมนุษยในทุกดาน ดังนั้นการกระทําของมนุษยยอมจะเปนอิบาดะหทั้งหมด หาก
เขาเหลานั้นมีการตั้งเจตนาที่ดี
ในขณะที่ ผู ปฏิ บั ติง านไดรั บ มอบหมายงานใดๆ แล ว ก็จ ะตอ งปฏิบัติ ง านอย า ง
ถูกตองตามระเบียบขอบังคับ และจะตองสะสางงานดังกลาวใหสําเร็จลุลวงโดยไมคางคาไว ดังที่
ทานอุมัร อิบนุคอตตอบ ไดกลาวตอเจาหนาที่ของทานวา
“แทจริงแลวผูที่ทํางานอยางขยันขันแข็งนั้น คือ ผูที่มาคางคางานที่ควรทําใหเสร็จ
ภายในวันนี้ไปเปนวันพรุงนี้ เนื่องจากหากงานดังกลาวเขาคางไวแลว เสมือนวาเขาไดรวบรวมงาน
จนเพิ่มมากขึ้น จนไมรูวางานไหนควรทํางานและงานไหนควรทําหลัง” ( อะหมัด อิบรอฮิม บิน
อาบูซิน, 1981:74)
1.5 การติ ด ตามงาน ในขณะเดี ย วกั น เมื่ อ มี ก ารดํ า เนิ น งานในภาระหน า ที่ ที่
รับผิดชอบแลว และพบวามีขอผิดพลาดก็จะตองมีการแกไขขอผิดพลาดดังกลาว เนื่องจากสิ่ง
เหลานี้จะตองไดรับการตรวจสอบในอนาคต ดังวัจนะของทานศาสนทูต (ซ.ล) ที่กลาวไววา
“จงตรวจสอบตัวของทาน กอนที่ทานจะถูกตรวจสอบ”
ในสมัยการปกครองของทานอุมัร อิบนุคอตตอบ ทานจะใหความสําคัญกับการ
ติดตาม ตรวจสอบเจาหนาที่รัฐที่ทานไดแตงตั้งใหไปทํางานในที่ตางๆ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
แกประชาชนมากที่สุด ทานเคยไดแตงตั้งมูฮัมมัด บินมัสละมะห เปนตัวแทนในการสืบสวนคําฟอง
ของประชาชน โดยใหลงไปสืบสวนในพื้นที่ที่เกิดการฟองรองเจาหนาที่ของรัฐ นอกจากนี้ ในสมัย
อับบาซียะห ไดมีการจัดตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่ติดตามการทํางานการทํางานของเจาหนาที่รัฐ ที่
เรียกวา ดีวาน อัลมะซาลิม (Diwan al-Mazalim) โดยไดมีการแตงตั้งบุคคลเฉพาะที่ทําหนาที่ใน
การบริหารจัดการกรณีตางๆ ที่เกี่ยวกับการฟองรอง ซึ่งเรียกตําแหนงนี้วา ศอหิบ อัลมะซาลิม
(Sahib al-Mazalim)
อี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง ท า นอุ มั ร อิ บ นุ ค อตตอบ ในการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
เจา หน าที่ รัฐ คื อ การสอบถามปญหาตางๆ จากหน าที่ที่ไ ด แตงตั้งไปทํางานในพื้นที่ต างๆ เมื่อ
เจาหนาที่เหลานั้นเดินทางมาเขารวมการประชุมขางหลวง ซึ่งทานจะถามไถทุกขสุขของประชาชน
ตางๆ ที่ไดเดินทางมายังเมืองมาดีนะหถึงการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ และทานอบูบักร ไดกลาว
แกยาซีด บิน อบูซูเฟยน วา “ฉันไดแตงตั้งเจา แตการแตงตั้งครั้งนี้นับเปนบททดสอบ และเปน
บทเรียนแกตัวเจา และฉันมีอํานาจในการถอดถอนเจา หากเจาสามารถปฏิบัติงานดวยดีและมี
ประสิทธิภาพแลว ฉันก็จะคงไวเจาในตําแหนง แตถาหากเจาไมมีความสามารถในการปฏิบัติตามที่
ไดรับมอบหมายไว ฉันก็จะถอดถอนเจาออกจากตําแหนง” (อะหมัดอิรอฮีม บินอบูซิน, 1981 : 38)
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เมื่อมีการติดาม ตรวจสอบงานแลว อีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญตามมาคือ
การสื่ อสารระหว างกัน ทั้งนี้ เพื่ อให เกิดความเพิ่มพูนความรูแ กผูปฏิบัติงานอย างตอเนื่ อง ทั้ งนี้
เนื่องจากหากการรับมอบหมายภาระหนาที่ดังกลาวโดยปราศจากความรูความเขาใจแลว ยอมสงผล
เสียงตองานที่รับผิดชอบ ดังวัจนะของทานศาสนทูต(ซ.ล) ที่วา
“เมื่ออามานะฮฺสูญสิ้นไป จะรอคอยการมาเยือนของวันกียามะฮฺ” ศอฮาบะฮฺจึงถาม
วา “เพราะอะไรอามานะฮฺที่จะตองสูญสิ้นไป ?”
ทานรอซูลจึงตอบวา “เมื่อใดที่หนาที่ที่ถูกมอบหมายไวแกผูที่ขาดความเชี่ยวชาญ
ในงานนั้นๆ และวินาที่นั้นจงรอคอยการมาเยือนของวันกียามะฮฺ”
(รายงานโดย อาบีฮูรัยเราะห)
1.6 การสรุ ป งาน ภายหลั ง การดํ า เนิ น งานจะต อ งมี ก ารสรุ ป งาน โดยใน
กระบวนการสรุปงานจะประกอบดวย การตรวจสอบความถูกตองและการปรับปรุงงานในอนาคต
ทั้งนี้ผูที่ไดรับมอบหมายงานจะตองไดรับการตรวจสอบ ดังที่ปรากฏในอัล-กุรอานที่มีความหมายวา
“และจงตวงใหเต็ม เพื่อพวกเจาตวง และจงชั่งที่เที่ยงตรง นั่นเปนการดียิ่งและเปนการตัดสินใจที่
ดีกวา และอยาติดตามสิ่งที่เจาไมมีความรูในเรื่องนั้น แทจริงหู และตา และหัวใจทุกสิ่งเหลานี้จะ
ถูกสอบสวน” (อัล-กุรอาน, 17: 35-36)
จากโองการขางตน อัลลอฮฺทรงย้ําเตือนถึงการปฏิบัติงานในแตละความรับผิดชอบ
ของทุกคนวาตองปฏิบัติงานใหเกิดความถูกตองและเที่ยงตรง ทั้งนี้เนื่องจากทุกการงานจะตองไดรับ
การสอบสวนและตรวจสอบ ทั้งนี้อัลลอฮฺยังทรงย้ําไวในอีกโองการหนึ่งวา
“และหากอั ล ลอฮฺ ท รงประสงค แน น อนพระองค จ ะทรงทํ า ให พ วกเจ า เป น
ประชาชาติเดียวกัน แตพระองคทรงใหผูที่พระองคทรงประสงคหลงทาง และจะทรงชี้แนะทางแก
ผูที่พระองคทรงประสงค และแนนอนพวกเจาจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่พวกเจาไดกระทําไว” (อัล-กุร
อาน, 16 : 93)
จะเห็นไดวา ความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได แตผูรับผิดชอบกิจการใดๆ จะตอง
ใหความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันความผิดพลาดดังกลาว เพราะหากปลอยไวก็ถือ
วาเปนความผิดของผูปฏิบัติที่จะตองถูกสอบสวน และในกรณีที่พบขอผิดพลาดก็จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังที่ทานอุมัร อิบนุคอตตอบ ไดกลาวแกเจาหนาที่คนหนึ่งวา
“การแตงตั้งนี้นับวาเปนการทดลองทํางานของเจา ขาก็จะเห็นชอบในตําแหนงของเจา และหากเจา
ลมเหลวในการแสดงความรูความสามารถแลว ขาก็จะเลิกการทํางานของเจาตอไป” (อะหมัด อิรอ
ฮีม บินอบูซิน, 1981 : 109)
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การปรั บ ปรุ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
ผูปฏิบัติงานจะตองปรับเปลี่ยนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความถูกตอง ดังที่ปรากฏในอัลกุรอานที่มี
ความหมายวา
“แทจริงการสํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวที่อัลออฮฺจะทรงรับนั้นคือสําหรับบรรดาผูที่
กระทําความชั่วโดยรูเทาไมถึงการณเทานั้น แลวพวกเขาสํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวในเวลาอันใกล
ชนเหลานั้นแหละอัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษใหแกพวกเขา และอัลลอฮฺ เปนผูทรงรอบรู ผูทรงปรีชา
ญาณ” ( อัล-กุรอาน, 4 : 17)
2.สวนควบคุมกระบวนการ ในการดําเนินการจะตองมีสวนควบคุมการดําเนินการ
โดยประกอบดวย 4 กระบวนการ คือ
2.1 ซูรอ หมายถึง การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน ซึ่งเปน
เงื่อนไขของการดําเนิน กิจกรรตามหลักการอิสลาม การประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นระหวางกันเปนกระบวนการหนึ่งในการทํางานในอิสลาม ดังปรากฏไวในอัล-กุรอานที่วา
“เนื่องดวยความเมตตาจากอัลลอฮฺนั่นเอง เจา (มุฮัมหมัด) จึงไดสุภาพออนโยน
แกพวกเขา และถาหากเจาเปนผูประพฤติหยาบชา และมีใจที่แข็งกระดางแลวไซร แนนอนพวกเขาก็
ยอมแยกตัวออกไปจากรอบๆ เจากันแลว ดังนั้นจงอภัยใหแกพวกเขาเถิดและจงขออภัยใหแกพวก
เขาด ว ย และจงปรึ ก ษาหารื อ กั บ พวกเขาในกิ จ การทั้ ง หลาย ครั้ น เมื่ อ เจ า ได ตั ด สิ น ใจแล ว ก็ จ ง
มอบหมายแดพระองคอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺรักใครผูมอบหมายทั้งหลาย” ( อัล-กุรอาน,3: 159)
การซูรอสามารถเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอนของการทํางาน และเกิดขึ้นไดในหลาย
ลักษณะ แตทั้งนี้จะไมมีการซูรอในสวนที่ขัดแยงกับหลักการศาสนา เปนตน
2.2 นาซีฮัต หมายถึง การตักเตือนซึ่งกันและกัน ในชวงการดําเนินงานจะตอง
มีการตักเตือนซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนกอนเริ่มทํางาน ระหวางการทํางาน และภายหลังเสร็จสิ้น
จากการทํางาน ทั้งนี้ ดังที่ปรากฏในอัล-ฮาดิษของทานรอซูล (ซ.ล)ที่วา “ ศาสนานั้นคือการตักเตือน
กัน ” การตักเตือนกันจะตองมีเปาหมายเพื่อใหการทํางานอยูในกรอบการดําเนินงานที่กําหนดไว
และสอดคล อ งกั บข อกํ า หนดหรื อ ระเบีย บที่ มี ไ ว และเมื่ อ ไดรั บ การตัก เตือ นแล ว ผู ไ ด รั บ การ
ตักเตือนจะตองใหความสนใจและมีการปรับปรุง ดังที่ปรากฏในอัล-กุรอานที่วา
“นี้คือขอตักเตือน และแทจริงสําหรับบรรดาผูยําเกรงนั้น แนนอนทางกลับ (ของ
พวกเขา) ยอมประเสริฐแท ” (อัล-กุรอาน, 38: 49)
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ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสรางบรรยากาศของการตักเตือนใหเกิดขึ้นภายใน
องคกร และในระบบการทํางานและจัดระบบขอมูลที่ไดรับเพื่อการพัฒนา และแกไขงานใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
2.3 ตะวักกัล หมายถึง การมอบหมายความสําเร็จไปยังอัลลอฮฺ เปนแนวทาง
สุดทายของแนวทางการดําเนินงานสําหรับมุสลิม ทั้งนี้เนื่องจากผูที่ศรัทธาตออัลลอฮฺอยางเครงครัด
เขาทั้งหลายจะมีจิตสํานึกในการทํางานทุกอยางดวยการมอบความไววางใจตออัลลอฮฺ ในการ
ทํางานของเขา พยายามสรางเครื่องมือ ขั้นตอน วางแผนและกระบวนการที่ดีในการดําเนินงาน
แตการปฏิบัติงานของเขานั้น อาจจะไมสําเร็จดังเปาหมายที่กําหนดไว เนื่องจากความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามหลักการของศาสนาอิสลามมิใชอยูที่เครื่องมือ วางแผนและกระบวนการดําเนินงาน
ของมนุษยอยางเดียว แตจะมีผูที่มีอํานาจเหนือสิ่งสรรพสิ่งเปนผูกําหนดความสําเร็จ
อย า งไรก็ ต าม มุ ส ลิ ม ที่ ดี จ ะต อ งให ค วามสํ า คั ญ ต อ การปฏิ บั ติ ง านของเขาทั้ ง
เครื่องมือ การวางแผนและกระบวนการไปสูความสําเร็จแตผลของการใหความสําเร็จที่แทจริง
คืออัลลอฮฺ เพียงพระองคเดียวเทานั้น ดวยเหตุมุสลิมทุกคนตระหนักอยูเสมอวาหลักการศาสนา
อิสลามนั้น จะตองมอบหมายการงานตออัลลอฮฺ พระองคไดกลาวในอัล-กุรอาน ความวา
“ครั้นเมื่อเจาไดตัดสินใจแลว ก็จงมอบหมายแดอัลลอฮฺ แทจริงอัลลอฮฺทรงรักใคร
ผูมอบหมายทั้งหลาย” (อัล-กุรอาน, 3 : 159)
กลาวโดยสรุป การมอบความไววางใจตออัลลอฮฺเปนคุณลักษณะที่สําคัญยิ่งของ
มุสลิม ทั้งนี้เนื่องจากผูมอบความไววางใจตออัลลอฮฺดวยหัวใจที่บริสุทธิ์นั้น การศรัทธาของเขาก็จะ
ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ดวยนี้เอง ที่สามารถกลาวไดวา การความไววางใจตออัลลอฮฺ เปนแนวทางที่หลอม
รวมระหวางจิตวิญญาณ กอปรกับการปฏิบัติงานของมุสลิมที่มีความศรัทธายิ่งตอพระองคอัลลอฮฺอ
ยางแท จริง ดังนั้นจะพบว าอัล-กุรอานไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตะวักกัล
กําหนดไวดังนี้
“ครั้นเมื่อเจาตัดสินใจเด็ดขาดแลว ก็จงมอบหมายแดพระองคอัลลอฮฺ” (อัล-กุร
อาน, 3: 159)
จากอายะหขางตนนี้ จะเห็นไดวา เมื่อมีการกําหนดเปาหมาย และกระบวนการ
ทํางานที่ชัดเจนแลวผูปฏิบัติจะตองมอบหมายภารกิจตางๆ ไปยังพระองคอัลลอฮฺ ดวยเหตุผลนี้ใน
ความหมายของการตะวักกัลในการสรางคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนี้ จึงหมายถึงการควบคุม
ปจจัยเกื้อหนุน หรือการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานใหกับผูปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนิน
กิจกรรมสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ถึงแมวาการทํางานจะคาดหวังความสําเร็จเปนที่ตั้ง แต
สําหรับภารกิจในอิสลามแลวนั้น ทุกภาระงานเมื่อมีการตั้งและกําหนดเปาหมาย มีการเตรียมความ
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พรอม มีก ารกําหนดวิธีการปฏิบัติ และมีการดําเนินการแลว จําเปนที่จะตองมอบหมายทุกการ
กระทํา และการดําเนินการทั้งหมดไปยังอัลลอฮฺ ดังที่ปรากฏในอัล-กุรอานวา “จงกลาวเถิด (มุฮัม
หมัด) วา จะไมประสบแกเราเปนอันขาด นอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงกําหนดไวแกเราเทานั้น ซึ่ง
พระองคเปนผูคุมครองเราและแดอัลลอฮฺมุอฺมินทั้งหลายจงมอบหมายเถิด” ( อัล-กุรอาน ,9:51)
2.4 อูคูวะห หมายถึง การเปนพี่นองกัน ถือไดวาเปนหัวใจหลักในการทํางาน
ในองคกรอิสลาม ทั้งนี้ไดมีวัจนะของทานรอซูล (ซ.ล) ที่วา “แทจริงมุสลิมนั้นเปนพี่นองกัน” การ
เป น พี่ น อ งจะนํ า ไปสู ก ารปรั บ ปรุ ง ให ก ารทํ า งานให ดี ขึ้ น และบรรลุ วั ตุป ระสงค ดั ง ปรากฏใน
อัล-กุรอานที่มีความหมายวา
“ทั้งในโลกนี้และปรโลก และพวกเขาจะถามเจาเกี่ยวกับบรรดาเด็กกําพรา จง
กลาวเถิดวา การแกไขปรับปรุงใดๆ ใหแกพวกเขานั้น เปนสิ่งที่ดียิ่ง และถาหากพวกเจาจะรวมอยู
กับพวกเขาก็คือพี่นองของพวกเจา (เพราะบรรดามุอฺมินนั้นเปนพี่นองกัน ในการนี้จงทําดีแกเขา
เหมือนเปนพี่นองของพวกเจา และอัลลอฮฺนั้นทรงรูดีถึงผูที่กอความเสียหาย จากผูที่ปรับปรุงแกไข
( ทรงรู ว า ใครเป น ผู ที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขกิ จ การของเด็ ก กํ า พร า ให ดี ขึ้ น และใครเป น ผู ที่ ก อ ความ
เดือดรอนใหเด็กกําพรา) และหากอัลลอฮฺทรงประสงคแลว แนนอนก็ทรงใหพวกเจาไดรับความ
ลํ า บากไปแล ว (ห า มมิใ หพ วกเจากิ น อยูรว มกับเด็ ก กําพร า อั น เป น เหตุ ใ หพ วกเจา ได รับ ความ
ลําบาก ) แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ” (อัล-กุรอาน,2:220)
8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการประกาศของกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย มีสาระสําคัญ 8
ประการคือ
1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนการจัดการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษา
สามารถใชตัดสินใจ การวางแผน การพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับบุคคล ระดับชั้น กลุมวิชา และ
สถานศึกษาเอง ในสภาพปจจุบันสถานศึกษามีขอมูลพื้นฐานอยูแลว การนํามาวิเคราะหและแปรผล
ใหมีความหมายจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ไดแกการกําหนดภารกิจ
วิสัยทัศนและเปาหมาย ตลอดจนนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในรูปแบบที่งายตอ
ความเขาใจใหผูปกครอง และชุมชนทราบ

47

โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวย สารสนเทศที่สมบูรณเปนปจจุบัน
คลอบคลุ ม ตั ว ชี้ วั ด ในแต ล ะมาตรฐาน ย อ มส ง เสริ ม ให โ รงเรี ย นสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพให ไ ด
มาตรฐานที่กําหนด จะนํ าไปสูการไดรับรองคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
(กรมสามัญศึกษา,2542 ก)
บุญเต็ม ศรีนครินทร (2546) กลาวไววา ผูบริหารมีความจําเปนตองนําระบบขอมูล
ขาวสารสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม และระบบคอมพิวเตอรมาใชในกระบวนการบริหาร
ดวย ซึ่งเรียกวาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และสามารถลดความเสี่ยงตอการตัดสินใจลงได
เพราะการบริหารงานของสถานศึกษาตองมีการตัดสินใจและการตัดสินใจยอมแตกตางกันไปตาม
ลักษณะงานและสถานการณ ข อมูลที่ เ กิ ดจากสารสนเทศ จึ งตอบสนองความตองการในการ
ตัดสินใจของผูบริหารและผูมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การขาด
ขอมูลที่ดีและเหมาะสมทําใหการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ ระบบที่กลาวนี้อาจถูกเรียกวาการ
จัดระบบสารสนเทศ ( Management Information System ) ดังนี้

ขอมูล
ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ

สารสนเทศ

สารสนเทศ

พอตอการตัดสินใจ
ไมพอตอการตัดสินใจ

ภาพที่ 5 การนําขอมูลมาใชในการดําเนินการ
แสดงว าข อมูลสารสนเทศ มี ความสําคัญต อการบริ หารงาน การจั ด การศึก ษา
เพื่อใหเกิดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะขอมูลสารสนเทศที่มีการวิเคราะหและ
จัดระบบเปนอย างดีแลวจะทําใหสถานศึกษามีการจัดการศึกษาไดอย างมีคุณภาพ สถานศึกษา
สามารถตอบคําถามที่วา โรงเรียนไดดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาหรือไมประการใด
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จะเห็นไดวาการจัดระบบบริหารจัดการศึกษา เนนการบริหารจัดการคุณภาพที่มี
เปาหมายเพื่อสรางประสิทธิภาพในการทํางานขององคกรสูงสุด ทั้งนี้อาจจะตองดําเนินการตามการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ (TQM) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) และ
การบริหารคุณภาพ (แบบวงจร PDCA)
2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา ใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา
ใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน สถานศึกษา ทองถิ่น และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
การกํ า หนดมาตรฐานและพั ฒ นางานในสถานศึ ก ษาเป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให
สถานศึกษาไดดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและพัฒนา
คุณภาพใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด สามารถเผยแพรผลการดําเนินการของสถานศึกษาที่ประสบ
ความสําเร็ จในการดําเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาได เ ปน อยางดี มาตรฐานที่กําหนดอาจ
กําหนดไดดังนี้
1) มาตรฐานดานปจจัยการศึกษาที่จะสรางผูเรียนใหมีความรู ความสามารถและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
2) มาตรฐานดานการพัฒนาโรงเรียนใหโรงเรียนเปนโรงเรียนแกนนําเพื่อการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและพัฒนาโรงเรียนใหไดเกณฑมาตรฐาน
3) มาตรฐานดานการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑวิชาชีพ เสริมสรางสมรรถภาพการ
เรียนรูที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
4) พัฒนาแหลงเรียนรูเพราะในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ได
กําหนดใหมีการศึกษานอกระบบ ภายในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย บอยครั้งที่สถานศึกษา
อาจตองจัดการศึกษาทั้ง 3 ระบบ กิจกรรมที่สําคัญคือ แหลงเรียนรูของผูเรียน เชน หองสมุด การ
ใชภูมิปญญาชาวบาน เปนตน
5) การพัฒนาการนิเทศการศึกษา เชน การนิเทศจากบุคคลภายนอก หรือการนิเทศ
จากบุคคลภายใน ซึ่งจะเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน เนนการทํางานรวมกัน มี
การวางแผนแกไข ปรับปรุงสวนที่บกพรอง
6) การพัฒนาสุขภาพอนามัย ทั้งสวนผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหสะอาดปราศจากมลพิษ
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7) พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําผลการวิจัยไปใชแกปญหาที่พบในชั้นเรียน
ทั้งเปนการสงเสริมพัฒนานวัฒกรรมปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
จะเห็นไดวา การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเปนกลไกอยางหนึ่งที่ทําใหการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการวิเคราะหความตองการจําเปน ระบบ กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชาการ
ผลการวิจัย ขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได มีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ กําหนดบทบาทผูที่
เกี่ยวของและการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองไดรับการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ มีการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไก
สําคัญ ที่จะสนับสนุนและสงเสริมที่เกี่ยวของทุกระบบดําเนินการสอดรับกัน มุงไปในทิศทางที่
กําหนดไวเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา โดยอาศัยหลักการและวิธีการบริหาร และ
จัดการคุณภาพ (Quality
Management) แผนภูมิตอไปนี้อาจนําไปใชในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี
การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน
การจัดทําแผนพัฒนา
การ
ประเมินผล
จากภายนอก

การนําแผนไปใช

การตรวจประเมินตนเอง

สรุปผลการดําเนินงาน

การขอความชวยเหลือ

การรายงาน

ภาพที่ 6 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การ
ตั้งเปาหมาย
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จากภาพประกอบจะเห็นไดวา คุณภาพมีสว นเดี่ยวของโยงใยในองคประกอบหลาย
ดาน การปรับปรุงหรือพัฒนาสถานศึกษาเปนวงจรที่เกี่ยวของกัน แตละวงจรจะเริ่มการวิเคราะหจุด
ที่ตองการเพื่อการพัฒนา การนําแผนไปสูก ารปฏิบัติ มีการประเมินผลและรายงาน มีการนําผลไป
ขอความชวยเหลือจากองคกรที่เกี่ยวของ มีการนําผลการตรวจสอบจากองคกรภายนอกไปปรับปรุง
ทําแผนพัฒนา มีการจัดทําเปาหมายเพื่อการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน ซึ่งวงจรดังกลาวจะสอดรับกับ
วงจรของ Deming Cycle ที่องคประกอบหลักในการบริหารคือ Plan Do Check และ Action
จะเห็ น ได ว า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา เป น งานที่ แ ก ไ ข
ปรับปรุง พัฒนาอยางเปนระบบ การวางแผนจึงมีชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของรวมมือกันจัดทํา
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียนสูงขึ้น เพราะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนทิศทางของ
การพัฒนา คุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือที่จะสรางมั่นใจใหชุมชน และจะเปนเอกสารในการ
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพภายใน / ภายนอก
4) การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม และบรรลุเปาหมายที่กําหนดในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ควรจะมีแผนปองกันเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดได เปนการสรางความ
มั่นใจใหกับผูที่เกี่ยวของ คือ ผูบริหาร ครู บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน ตลอดจนนักเรียน ชุมชน
ผูปกครองที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาจะตองดําเนินการไปตามแนวทางที่วางไว
หากมีขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นควรจะไดบันทึกไวในแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนําไปแกไข
ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบและทบทวนคุณ ภาพการศึกษา โดยใชวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเปนไปตามสภาพจริง ผลการตรวจสอบนําไปปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
กลไกอยางหนึ่งที่จะทําใหคุณภาพการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพคือ การ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาเปนการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยางเปนระบบ มี
การดําเนินการอยางตอเนื่อง ภายใตความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา จําแนกไดดังนี้
1) การตรวจสอบ เปนการรวบรวมขอมูลดําเนินงานและผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา เปนขอมูลปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
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2) การทบทวน เปนการนําขอมูลดําเนินงานและผลการดําเนินงาน ที่ผานการ
ตรวจสอบแลว มาพิจารณาวาเปนไปตามเปาหมายเพียงใด มีจุดที่จะตองแกไข ปรับปรุง พัฒนา
เพื่อใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหทุกคนทุกระดับชวงชั้นของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่สําคัญของ
เครื่ อ งมื อ มาตรฐานเป น แนวทางในการตรวจคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานที่ กํ า หนดไว
ประกอบดวย การทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอมูลที่ไดจะนําไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้เปนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนระดับชาติ ที่ศึกษาในชั้นปสุดทายของแตละชวงชั้นในกลุมสาระ
ต า งๆ ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนด โดยแบบทดสอบมาตรฐานที่ ส ว นกลางและต น สั ง กั ด
ดําเนินการ
7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
การรายงานคุณภาพการศึกษา โดยสรุปความสําเร็จตามเปาหมายในแผนและผล
การประเมินตามขอ 6 เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหสถานศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อ
รองรับ การประกั น คุณ ภาพภายนอก ตามเจตนารมณที่ไ ดกํา หนดไว และระบุความสํา เร็จ ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพรอมหลักฐานขอมูลเปนองคประกอบ ควรมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกระดับทุกชวงชั้นดวย เพราะหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดกําหนดใหมีการรับการประเมินในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ และคุณลักษณะที่สําคัญ
ดวยเครื่องมือมาตรฐานตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนดวย
การรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จะบอกไดวาสถานศึกษามีก าร
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในแต ล ะป มี ผ ลสํ า เร็จ ตามเป า หมายที่ กํ า หนดในแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาหรือไม และสามารถเปรียบเทียบไดวาผลการศึกษามีความใกลเคียงกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพนฐาน สถานศึกษายังใชในการประเมินคุณภาพภายนอก ที่สํานัก
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รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษากําหนดไว เมื่อสถานศึกษาไดมีการพัฒนา
ตนเองและสภาพแวดลอมตามศักยภาพจะนําไปสูการขอรับการชวยเหลือจากหนวยงานตนสังกัด
และการพัฒนาตอไป
8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหหนวยงานตนสังกัดสงเสริม
สนับสนุนและรวมดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อศึกษา วิเคราะห วิจัย
และเผยแพร น วั ฒ กรรมเกี่ ย วกั บรูปแบบและเทคนิ ค วิธีก ารประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
นอกจากนี้ใหหนวยงานตนสังกัดระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา ทําการตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 3 ป
สรุป จะเห็นไดวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีความสําคัญ
เปนอยางยิ่งและเปนสวนหนึ่งของการบริหารการจัดการระบบการศึกษาเพื่อเปนกระบวนการพัฒนา
อยางตอเนื่อง กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสถานศึกษาจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ที่เกี่ยวของ กอปรกับการสรางความมั่นใจใหกับผูปกครอง ชุมชน และสังคมวา ผลผลิตทางการ
ศึกษา ไดแกผูเรียน ซึ่งจะมีคุณภาพตรงตามเปาหมาย หรือพันธกิจที่ไดรวมกันกําหนดขึ้น อีกทั้งมี
การดําเนินการอยางตอเนื่องและทุกฝายมีสวนรวมตอการดําเนินการ ตลอดจนรวมกันรับผิดชอบ
อยางแทจริง
9. บทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของในการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2544)
เนื่ อ งจากการประกั น คุ ณ ภาพภายในมี ค วามสํ า คั ญ ต อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ใหเปนที่ยอมรับของพอแม ผูปกครอง ชุมชน และสังคม ในขณะเดียวกันสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ ก็จะทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอผูเรียน พอแม ผูปกครอง ชุมชน และสังคม ดวยเหตุนี้ การประกันคุณภาพภายใน
จึง เป น เรื่อ งที่ ผูไ ด รับ ประโยชนแ ละผู เ กี่ ย วของ ควรเขา มามีบทบาทรว มกัน มิ ใ ช เ ปน เรื่อ งของ
บุคลากรในสถานศึกษาเพียงฝายเดียว ถึงแมวาบุคลากรในสถานศึกษาควรจะเปนแกนหลัก และมี
หนาที่โดยตรงในการประกันคุณภาพภายในก็ตาม
สํ า หรั บ บทบาทของผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง รวมทั้ ง ผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง อั น ได แ ก
บุคลากรของสถานศึกษา และบุคลากรอื่นที่เขามามีสวนรวม สรุปไดดังนี้
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บทบาทเดิม
ผู บ ริ ห ารและครู ในสถานศึ ก ษาโดยส ว นใหญ มั ก จะจั ด การศึ ก ษาไม เ น น การ
ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาบางแหงอาจจะจัดการเรียนการสอนไมคอยมีการวางแผน บาง
แหงอาจจะมีการวงแผน แตไมมีการตรวจสอบประเมินผล และไมไดนําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง เท า ที่ ค วร นอกจากนั้ น ก็ ยั ง เป น การจั ด การเรี ย นการสอนโดยครู เ ป น หลั ก ในขณะที่
ผูบริหารไมไดเขามาชวยจัดการและสงเสริมสนับสนุนใหเกิดกระบวนการประกันคุณภาพ รวมทั้ง
ไมไดใหบุคคลากรและองคกรอื่นที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมเทาที่ควร
บทบาทที่พึงประสงค
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน เขตพื้นที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ควรเขา
มามีบทบาทรวมกันในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ผูบริหาร มีบทบาทในการบริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก
ใหคําปรึกษา แนะนํา ดูแลใหมีการประกันคุณภาพภายในที่ทุกฝายเขามามีสวนรวม โดยผูบริหาร
ควรจะเปนแกนนําในการจัดทําแผน รวมทั้งกํากับติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนการนําผลจาก
การประเมินตนเองมาใชปรับปรุงสถานศึกษา และการรายงานผลใหสาธารณชนทราบ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มี บทบาทร วมกับผูเ กี่ย วของในการดํ าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินตนเองในการจัดการเรียนการ
สอน และการทํางานที่มีการวางแผนและเปาหมายที่ชัดเจนสอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา
และจุดมุงหมาย หลักการ หรือมาตรฐานการศึกษา ที่เนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ
คณะกรรมการอํานวยการสถานศึกษา เขามามีบทบาทในการกํากับ สงเสริมและ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและการประกั น คุ ณ ภาพของผู บ ริ ห ารและครู ต ามมาตรา 40
ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ผูเรียน พอแม ผูปกครอง มีบทบาทเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยใหขอคิดเห็น ใหขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน และใหขอมูลยอนกลับ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมทั้งคอยติดตามผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา และมีสวนรวมในการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา
ชุมชน มีบทบาทโดยเขามามีสวนรวมคิด / รวมทํา รวมใหและใชขอมูล เพื่อการ
กําหนดเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนา ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงสถานศึกษา
สื่อมวลชน มีบทบาทในการประชาสัมพันธ สนับสนุนในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และเผยแพรขอมูลในเชิงสรางสรรค เชน รายงานขอมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายใน
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ในการประกันคุณภาพการศึกษานั้นโรงเรียนมีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะทําใหการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหสําเร็จ โรงเรียนควรมีแนวทางการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
1) สรางวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
2) สรางความตระหนักในเรื่องคุณภาพ โดยสรางวัฒนธรรมคุณภาพ ใหเกิดขึ้น
ในจิตสํานึกของทุกคนในโรงเรียน
3) จั ด ทํ า ธรรมนู ญ โรงเรีย น โดยกํา หนดเป า หมาย และสร า งพั น ธกิ จ ร ว มกั น
ภายในเวลาที่กําหนด
4) จัดทําแผนยุทธศาสตร
5) กําหนดดัชนีความสําเร็จของบุคลากรทุกระดับและทุกคน
6) ทําแผนใหเกิดการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดทําคูมือการดําเนินงาน
ใหทุกคน
7) ติด ตาม กํ ากั บ การดํ า เนิน งานโดยใหมีการประเมิ นตนเองอยางสม่ํ าเสมอ
ตอเนื่อง รูปแบบที่นํามาใชในการประเมินตนเองควรเปนวิธีการที่งายและ
ชัดเจน
8) เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน โดยเนนใหนักเรียนรูวิธีเรียนและสรางความรูดวย
ตนเอง หรือทําโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู
9) มีระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียน ครู เปนรายคน ทั้งในเชิงกายภาพและ
เชิงคุณภาพที่เปนปจจุบันและสะดวกแกการนําไปใช
10) รวมมือกันคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกและใชกระบวนการตรวจสอบ
ภายนอกใหเกิดประโยชนสูงสุดในทุกดาน
11) ใชกระบวนการตรวจสอบตนเองและประเมินภายนอก เพื่อทบทวนคุณภาพ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานที่ผานมาทุกป หรือทุก 3-5 ป สงเสริมจุดเดน
ของโรงเรียนและพัฒนาปรับปรุงจุดออน / ขอบกพรองที่ยังอยู โดยขอความ
รวมมือจากทุกฝายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
12) รายงานตอสาธารณาชนและตนสังกัด
13) บริหารโดยใชวงจรอยางตอเนื่อง
บทบาทของหน ว ยงานที่ ดู แ ลโรงเรี ย นได แ ก สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาว
การดําเนินงาน การกํากับติดตาม ชวยเหลือ สนับสนุนและประเมินโรงเรียน ดังนี้
1) สรางวัฒนธรรมคุณภาพใหเกิดขึ้นในจิตสํานึกของบุคลากรในหนวยงาน
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2) พัฒนามาตรฐานของโรงเรียนในแตละระดับการดูแลของหนวยงาน โดยใหผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
3) กําหนดเปาหมาย
4) พัฒนาระบบเครือขายขอมูล สารสนเทศที่คลอบคลุมทั้งในเชิงกายภาพและ
คุณภาพ
5) ทําแผนกํากับ ติดตาม ชวยเหลือโรงเรียน
6) อบรมเจาหนาที่ใหเขาใจหลักการ เทคนิคการตรวจสอบ เครื่องมือและการ
รายงานผล
7) แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานและแกปญหารวมกัน
8) กําหนดมาตรฐานความชวยเหลือของโรงเรียนทุกกลุมเปาหมาย
9) กําหนดรูปแบบ เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน วิธีการรวบรวมขอมูล
ในการประเมินเพื่อรองรับโรงเรียนที่มีคุณภาพที่พึงประสงค
10) ใชผลการประเมินเปนหลักในการพัฒนา
11) ประกาศเกียรติคุณและใหรางวัลโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
คุณภาพ
การดํ า เนิน งานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาเป น หนา ที่ที่ โ รงเรีย นดํ า เนิ น การ แต
หนวยงานที่สนับสนุนทําใหการประกันคุณภาพบรรลุผลเปาหมายที่ตั้งไว
ผลที่ผูมีสวนรวมจะไดรับ
1) ผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
2) ครูไดทํางานอยางมืออาชีพ มีการทํางานอยางเปนระบบ โปรงใส มีความ
รับผิด ชอบที่ตรวจสอบได มีประสิทธิภ าพ และเนน คุณภาพ ไดพัฒนาตนเองและผูเรี ยนอยาง
ตอเนื่อง ทําใหเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
3) ผูบริหารไดใชภาวะผูนําและความรู ความสามารถ ในการบริหารงานอยางเปน
ระบบและมีความโปรงใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและนิยมชมชอบของ
ผูปกครองและชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ กอใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนประโยชน
ตอสังคม
4) คณะกรรมการอํานวยการสถานศึกษา ไดทํางานตามบทบาทหนาที่อยาง
เหมาะสม เปนผูที่ทําประโยชนและมีสวนพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาใหแ ก

56

เยาวชนและชุมชนรวมกับผูบริหารและครู สมควรที่ไดรับความไววางใจใหมาเปนคณะกรรมการ
อํานวยการสถานศึกษา
5) หนวยงานที่กํากับดูแล ไดสถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งจะชวยแบงเบาภาระในการกํากับ ดูแลสถานศึกษา และกอใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพ
ทางการศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา
6) ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ไดเยาวชนคนที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพที่จะ
ชวยพัฒนาองคกร ชุมชน และสังคมประเทศชาติตอไป
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
9.1 งานวิจัยในประเทศ
ชาติชาย พิมพิไสย (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษา การศึกษาการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ
พบวาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับ "มาก" โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ
วางแผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และดานการกระตุนสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติงานตามธรรมนูญโรงเรียน สวนปญหาการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพการศึกษา มีอยูใน
ระดับ "นอย" ปญหาที่สําคัญคือ ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา และขอเสนอแนะที่ควรพิจารณา
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก (1) การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนควรดําเนินตามที่กําหนด
ไวในธรรมนูญโรงเรียน (2) การกํากับติดตามควรมีการปฏิบัติอยางจริงจัง และ (3) การพัฒนา
ครูผูสอนควรดําเนินการอยางตอเนื่องและเหมาะสม
เพ็ญศิริ ปานรังศรี (2548) ไดศึกษาการประเมินการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง จังหวัดสงขลา ผล
การประเมินโดยภาพรวมพบวา การปฏิบัติงานผานเกณฑมาตรฐาน ผลการประเมินรายดานสูงกวา
เกณฑ และอยูในระดับมาก คือ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และดานการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา การปฏิบัติงานผานเกณฑมาตรฐาน ผลการประเมินรายดานสูงกวาเกณฑ และ
อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติงานไมผานเกณฑ
มาตรฐาน ผลการประเมินรายดานต่ํากวาเกณฑ และอยูในระดับปานกลาง คือ ดานกานจัดทํา
แผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และด านการ
รายงานคุณภาพการศึกษา ความกาวหนาของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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พบวา การปฏิบัติยังไมปรากฏความกาวหนา แตระดับผลการปฏิบัติรายดานมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา และดานผดุงระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษายังมีปญหาอุปสรรคหลายประการในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ไดแกบุคลากรมีภาระงานมาก บุคลากรขาดความรูและความตระหนักในการ
ประกันคุณภาพ ขาดขอมูลสารสนเทศ ขาดงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการ และขาดการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง
นภวรรณ ศรีภูธร (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนนํารอง สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา 1) การดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนํารอง สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู โดย
ภาพรวมมีการดําเนินการอยูในระดับ "ปานกลาง" เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ
เตรียมการ มีการดําเนินการอยูในระดับ "มาก" สวนการดําเนินการและดานการรายงานมีการ
ดําเนินการอยูในระดับ "ปานกลาง" ผลการสัมภาษณ พบวา โรงเรียนไดมีการดําเนินการทั้ง 3 ดาน
คือ 1) ดานการเตรียมการ มีการอบรม ประชุม สัมมนาใหแกบุคลากร การแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 2) ดานการดําเนินการ มีการดําเนินการโดยใชวงจร PDCA
3) ดานการรายงานมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 2) ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนนํารอง โดยภาพรวมมีปญหาการดําเนินการอยูในระดับ "ปานกลาง"
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีปญหาอยูในระดับ "ปานกลาง" ทุกดาน ดานการเตรียมการและ
ดานการดําเนินการมีระดับปญหาเทากัน สวนดานการรายงานมีปญหาลําดับสุดทาย ผลการ
สัมภาษณ พบวา มีปญหา คือ การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานและวางแผนในระยะตอไปยังมี
นอย และขาดความตอเนื่อง 3) ขอเสนอแนะในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนนํารอง โดยจัดลําดับความสําคัญ ดังนี้ 3.1 ควรจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
แนวทางในการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในมากกวานี้ 3.2 ควรนําคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาและครู ไ ปศึ ก ษาดู ง านโรงเรี ย นที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา 3.3 ควรใหครูมีสวนรวมในการนําเสนอสภาพปจจุบัน ปญหาเพื่อการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผูใหสัมภาษณใหขอเสนอแนะวา ควรใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดมี
โอกาสเขารวมประชุม อบรมพรอมกัน และไมควรจัดประชุม อบรมเฉพาะบุคลากรแกนนํา
สมาน เพชรนาวา (2549 :บทคัดยอ) ไดศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา โดยภาพรวมมีการดําเนินการอยู
ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานระบบบริหารจัดการ ดานพัฒนาการจัดระบบ
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บริ หารและสารสนเทศ ด า นการพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา ด น การจัด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา ดานการ
ผดุ ง ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ก ารดํ า เนิน การอยู ใ นระดั บ “ปานกลาง”
และ
ข อ เสนอแนะการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ขอนแกน เขต 5 เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยดังนี้ 1)โรงเรียนควรสรางความตระหนัก
ถึงคุณคาของการประกันคุณภาพการภายในแกบุคลากรและสงเสริมการทํางานเปนทีม 2)โรงเรียน
ควรจัดระบบการบริหารจัดการโดยใหบุคลากรมีสวนรวมทุกขั้นตอนและมีการกําหนดบทบาท
หนาที่ในการดําเนินงานอยางชัดเจน 3)โรงเรียนดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลตาม
แผน โดยพัฒนาครูใหมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและผูอื่น 4)โรงเรียนควรสงเสริมให
บุ ค ลากรครู มี ข วั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านอย า งสม่ํ า เสมอ 5)โรงเรี ย นควรแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบในการประกันคุณภาพภายใน
9.2 งานวิจัยตางประเทศ
Jerrod H.Wheeler and Tanna R.(2003)ทํ า ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง อ ง ค ก ร แ ห ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงเสนทางของโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จากการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปน
ผูมีความรูความเขาใจการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต (dynamics of change) มีทักษะจัดการ
เปลี่ยนแปลงและบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางสัมฤทธิ์ผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
อาจจะทําแผนปฏิบัติการ เนนที่ภาวะผูนํา ความสามารถ ความเขาใจ ในขณะเดียวกัน องคกรจะ
สรางความมั่นใจ ถึงการปฏิบัติในองคกร ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และหลักการทํางาน
ใหมๆ ที่สงผลตอกระแสการจัดการศึกษาใหมๆ
Patricia (1994)ไดศึกษาประเมินความกาวหนาไปสูการประกันคุณภาพการศึกษา
และการควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมัน สวีเดน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด และออสเตรเลีย พบวา
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางชัดเจนในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลไกทางสังคมชวย
ใหเกิดกาเปลี่ยนแปลง ในประเทศเยอรมันมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากจากจังหวัดหนึ่งไปอีก
จังหวัดหนึ่ง การประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมการประเมินถือวาเปนสิ่งสําคัญของครูที่
ตองรับผิดชอบตออาชีพของตน ซึ่งตองดําเนินไปอยางมีเหตุผลและกระบวนการชัดเจน ในประเทศ
สวีเดนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในการประกันคุณภาพกาศึกษา จนถึงการประเมินครูใน
สถานศึกษาซึ่งเกิดการพัฒนาอยางชัดเจน ในประเทศฝรั่งเศสใหความสําคัญและเชื่อถือกับการใช
ขอสอบภายนอกโรงเรียน มีการควบคุมจากสวนกลาง ในประเทศนิวซีแลนดใหความสําคัญกับการ
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ประเมินจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา นําเอาระบบการสอบมาตรฐานกลางอางอิง
ไปสูการยอมรับที่เปนมาตรฐาน และในประเทศออสเตรเลียมีการนําเอาระบบการประเมินผลโดย
ใชขอสอบมาตรฐาน มีการเตรียมการอยางมีแบบแผนสูการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและการศึกษาชั้นสูงตอไป
11.กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาระดับการปฏิบัติในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และ
เปรี ย บเที ย บตามระดั บ การดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จํ า แนกตามขนาดของ
สถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอน ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใน
เรื่องของ ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รายละเอียดประกอบดวย 8 ดาน ดังนี้
1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา
7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มุงที่จะศึกษาระดับการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซึ่งผูวิจัยได
กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้
- ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
- ประชากรและกลุมตัวอยาง
- เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- การเก็บรวบรวมขอมูล
- การวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาหลักการและทฤษฏีจากตํารา เอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2) กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
3) กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
4) กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
5) สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เสนออาจารยและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบให
ขอเสนอแนะปรับปรุงแกไข
6) ทดลองใชและปรับปรุงเครื่องมือ
7) เก็บรวบรวมขอมูล
8) วิเคราะหขอมูล
9) สรุปและรายงานผลการวิจัย
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้มุงที่จะศึกษาระดับการดําเนินงาน และเพื่อเปรียบเทียบตามความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม อํ า เภอจะนะ จั ง หวั ด สงขลา จํ า แนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ หรือผูที่รักษาการในตําแหนงดังกลาว และครูผูสอน ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งหมด 15 โรงเรียน ผูบริหารทั้งหมด จํานวน 60 คน
และครูผูสอน จํานวน 564 คน
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ ผู ล งนามแทนผู รั บ ใบอนุ ญ าต ผู จั ด การ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือผูที่รักษาการในตําแหนงดังกลาว ซึ่งผูอํานวยการเปนผูคัดเลือก
ผู บ ริ ห ารที่ มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และมอบหมายให ต อบ
แบบสอบถาม โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 15 คน และครูผูสอน จํานวน 234 คน โดยมีขั้นตอนใน
การเลือกกลุมตัวอยางดังรายละเอียดตามตารางนี้
ตารางที่ 1 ตารางจํานวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยแบงตามขนาดของโรงเรียนไดดังนี้
ขนาดเล็ก
สถานศึกษา
จํานวนผูบริหาร
จํานวนครูผูสอน
1.โรงเรียนดีนลู อิสลาม
2.โรงเรียนดรุณวิทยา
3.โรงเรียนเราะหมานียะห
4.โรงเรียนดํารงควิทยา
5.โรงเรียนอัล-มูตาวัสสิเตาะห
6.โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห
รวม

ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง
4
1
28
12
4
1
27
12
4
1
24
11
4
1
19
9
4
1
16
6
4
1
16
6
24

6

130

56
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ตารางที่ 1 ตารางจํานวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยแบงตามขนาดของโรงเรียนไดดังนี้ (ตอ)
ขนาดกลาง
สถานศึกษา
จํานวนผูบริหาร
จํานวนครูผูสอน
ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง
1.โรงเรียนรุงโรจนวิทยา
4
1
58
24
2 .โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ
4
1
56
23
3.โรงเรียนตัสดีกียะห
4
1
44
19
4.โรงเรียนเจริญธรรมวิทยา
4
1
38
15
5.โรงเรียนกียามุดดีน
4
1
35
14
6.โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม
4
1
30
12
7.โรงเรียนศาสนบํารุง
4
1
40
16
รวม
28
7
301
123
ขนาดใหญ
สถานศึกษา
จํานวนผูบริหาร
จํานวนครูผูสอน
ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง
1.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ
4
1
70
29
2.โรงเรียนโรงเรียนบุสตานุดดีน
4
1
63
26
รวม
8
2
133
55
ขนาดใหญพิเศษ
ไมมี
ตารางที่ 2 ตารางสรุปจํานวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยแบงตามขนาดของโรงเรียนไดดังนี้
สถานศึกษา
จํานวนผูบริหาร
จํานวนครูผูสอน
ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดใหญพิเศษ
รวม

24
28
8
60

6
7
2
15

130
301
133
564

56
123
55
234
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โดยมีขั้นตอนในการเลือกกลุมตัวอยางดังรายละเอียดดังนี้
1. ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือผูที่
รักษาการในตําแหนงดังกลาวของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ผูวิจัยใชวิธีเลือกตามจุดมุงหมาย (Purposeful sampling selection) ทั้งหมด 15 โรงเรียน โรงเรียนละ
1 คน โดยมอบหมายใหผูอํานวยการเลือก ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ หรือ
รองผูอํานวยการ ซึ่งผูอํานวยการเปนผูคัดเลือกผูบริหารที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และมอบหมายใหตอบแบบสอบถาม โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 15 คน
2. ครูผูสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ประมาณกลุมตัวอยางโดยใชตารางยามาเน (Yamane.1967:919) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ทั้งนี้ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ตองใชกลุมตัวอยางอยางนอย 234 คน โดยใชสัดสวน
รอยละ 42.03 เพื่อใหไดกลุมตัวอยางตามขนาดดังกลาว
การหาคากลุมตัวอยาง ไดจากการคํานวณของสูตร Yamane ดังนี้
สูตร n =

N
1 + [ N (e 2 )

]
โดย n = ขนาดตัวอยาง
N = จํานวนประชากรทั้งหมด
e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได = 0.05

แทนคา
n =

564
1 + [ 564(0.05 2 )

]

n = 234
กลุมตัวอยาง ที่ไดจากการคํานวณของสูตร Yamane ไดเทากับ 234 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงาน และ
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเองโดยใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) พิจารณาความเหมาะสมของการใชภาษา และอื่นๆ แลวปรับปรุงเครื่องมือใหสมบูรณ
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา แลวนําแบบสอบถามไปทําการทดลอง (Try
out) กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไดผูบริหาร 3 คน และ
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ครูผูสอน 15 คน เหตุผลเนื่องจากสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมประเพณีที่คลายคลึงกัน แลวนํามา
หาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (Reliability) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป คํานวณหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t- test และ F-test ( one way - anova)
1) ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม
เพื่อการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 ศึกษากรอบแนวคิดในการวิจัย กําหนดโครงสรางของเครื่องมือในการวิจัย
1.3 นําเสนออาจารยที่ปรึกษา
1.4 สรางเครื่องมือเสนออาจารยที่ปรึกษา
1.5 นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อหาความเที่ยงตรง
ดาน ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) การใชภาษา (Wording) พิจารณาความเหมาะสม
ชัดเจน ความถูกตองของการใชภาษา ความเหมาะสมดานเวลา (Timing) ในการตอบแบบสอบถาม
1.6 นําเครื่องมือไปปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอนนําไปทดลองใช
1.7 ปรับปรุงแกไขเครื่องมือ
1.8 สรางเครื่องมือฉบับสมบูรณ
2) ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป น แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใน 8 ดาน ไดแก
1) การจัดระบบบริหารสารสนเทศ
2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา
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7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายความวา มีการปฏิบัติงานมากที่สุด
4 หมายความวา มีการปฏิบัติงานมาก
3 หมายความวา มีการปฏิบัติงานปานกลาง
2 หมายความวา มีการปฏิบัติงานนอย
1 หมายความวา มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
ขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ในการทํา
หนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลถึงผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อํา เภอจะนะ
จังหวัดสงขลา เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร และครูผูสอน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวนตนเองในแตละโรงเรียน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการหาคาความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา วิเคราะหขอมูลโดยการหาคา
คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) t- test และ F-test (one way - anova)
เกณฑการใหคะแนน
แบบสอบถามในตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ได
กําหนดน้ําหนักคะแนนดังนี้
5 หมายความวา มีการปฏิบัติงานมากที่สุด
4 หมายความวา มีการปฏิบัติงานมาก
3 หมายความวา มีการปฏิบัติงานปานกลาง
2 หมายความวา มีการปฏิบัติงานนอย
1 หมายความวา มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด
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การแปลผลการวิเคราะหขอมูล
การแปลผลจากการวิเคราะหขอมูล ใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria)ซึ่ง
เปนระดับที่ใชในการตัดสินความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่เหมาะสมและยอมรับได
ทั้งนี้เพื่อเปนเกณฑในการวัดระดับการปฏิบัติงานและความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูสอน ดังนี้
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

หมายความวา มีการปฏิบัติงานมากที่สุด
หมายความวา มีการปฏิบัติงานมาก
หมายความวา มีการปฏิบัติงานปานกลาง
หมายความวา มีการปฏิบัติงานนอย
หมายความวา มี ก ารปฏิ บั ติ ง านน อ ยที่ สุ ด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่องการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับผลการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2. การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการวิจัยเรื่องการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม อํ า เภอจะนะ จัง หวั ดสงขลา ผู วิจัย กํ า หนด
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
X
แทน คาเฉลี่ย (mean)
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
t
แทน คาสถิติที่ใชในการทดสอบที (t - test)
F แทน คาสถิติที่ใชในการทดสอบเอฟ (F-test)
Df แทน ชั้นของความเปนอิสระ (degree of freedom)
S.S. แทน คาคะแนนเฉลี่ยผลรวมกําลังสองของคะแนน (sum of square)
M.S. แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนน (mean of square)
*
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
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การศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามตําแหนง
และขนาดนาดของสถานศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล ออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามตําแหนง และขนาด
นาดของสถานศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผูวิจยั เสนอผลการวิเคราะหขอมูล เปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยรวบรวม
ขอ มู ล โดยใช แ บบสอบถาม เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได รั บ แบบสอบถามกลั บ และมี ค วามสมบู ร ณ
จํานวน 234 ฉบับ นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตําแหนง จําแนกตามตําแหนงของครูและผูบริหาร
ตามประเด็นวุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาสายศาสนา ขนาดสถานศึกษา รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3 - 4
ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลตําแหนง
ขอมูลตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
ครู

จํานวน
15
234

รอยละ
6.02
93.98

จากตาราง 3 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนครู
(รอยละ 93.980) และเปนผูบริหารสถานศึกษา (รอยละ 6.02)

69

ตาราง 4 จํานวนและรอยละของผูบริหารสถานศึกษาและครู จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ
ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน
รวม

วุฒิการศึกษาสามัญ
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี

0
(0.00)
29
(12.39)
29
(11.65)

8
(53.33)
197
(84.19)
205
(82.33)

ปริญญาโท

อื่นๆ

7
(45.67)
3
(1.28)
10
(4.02)

0
(0.00)
5
(2.14)
5
(2.01)

รวม
15
(100.00)
234
(100.00)
249
(100.00)

จากตาราง 4 พบวา ในภาพรวมกลุมตัว อย า งที่ต อบแบบสอบถามทั้ งผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
(รอยละ 82.33) รองลงมามีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ 11.65)
โดยผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ สวนใหญมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 53.33) รองลงมามีวุฒิการศึกษา ปริญญาโท (รอยละ 45.67)
สวนครูที่จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ
84.19) รองลงมามีวุฒิการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ 12.39)
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของผูบริหารสถานศึกษาและครู จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายศาสนา
ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน
รวม

วุฒิการศึกษาศาสนา
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

11
(73.33)
193
(82.48)
204
(81.93)

3
(20.00)
27
(11.54)
30
(12.05)

0
(0.00)
1
(0.43)
1
(0.40)

1
(6.67)
0
(0.00)
1
(0.00)

อื่นๆ

0
(0.00)
13
(5.56)
13
(5.22)

รวม
15
(0.00)
234
(100.00)
249
(100.00)
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จากตาราง 5 พบวา ในภาพรวมกลุมตัว อย า งที่ ต อบแบบสอบถามทั้ งผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายศาสนา สวนใหญมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 81.93) รองลงมามีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 12.05) นอกจากนี้ยังวุฒิ
การศึกษา อื่น ๆ (รอยละ 5.22)
โดยผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจํ า แนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสายศาสนาส ว นใหญ มี วุ ฒิ
การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี(รอยละ73.33) รองลงมามีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 20.00)
สวนครูที่จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายศาสนา สวนใหญมีต่ํากวาวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 82.48) รองลงมามีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (รอยละ 11.54)
ตาราง 6 จํานวนและรอยละของผูบริหารสถานศึกษาและครู จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายศาสนา
ตามขนาดของโรงเรียน
ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน
รวม

ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ

6
(40.00)
54
(23.08)
60
(24.10)

7
(46.67)
125
(53.42)
132
(53.01)

2
(13.33)
55
(23.50)
57
(22.89)

รวม
15
(100.00)
234
(100.00)
249
(100.00)

จากตาราง 6 พบวา ในภาพรวมกลุมตัว อยา งที่ต อบแบบสอบถามทั้ งผู บ ริห าร
สถานศึกษาและครู จําแนกตามขนาดโรงเรียน สวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง (รอยละ
53.01) รองลงมาปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก (รอยละ 23.08) และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
ใหญ (รอยละ22.89)
โดยผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน สวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดกลาง (รอยละ 46.67) รองลงมาปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก (รอยละ 40.00) และปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดใหญ (รอยละ 13.33)
สวนครูที่จําแนกตามตามขนาดโรงเรียน สวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง
(รอยละ 53.42) รองลงมาปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ (รอยละ 23.50) และปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดเล็ก(รอยละ 23.08)
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นํ า เสนอการวิ เ คราะห เ ป น 3 ส ว น คื อ ตามความคิ ด เห็ น ในภาพรวมของของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู แลวนําเสนอผลการวิเคราะหตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และตามความคิดเห็นของครู มีรายละดังนี้
สวนที่ 1 ผลการศึกษาระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 249 คน ผูวิจัยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยนําเสนอผลการวิเคราะหในภาพรวม และนําเสนอผลการวิเคราะหที่จําแนก
ตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ 8 ดาน คือ ดานการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดาน
การประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ดานผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 5 - 12
ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ในภาพรวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดานการปฏิบตั ิงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

Χ

S.D.

3.59
3.63
3.61
3.60
3.49
3.65
3.65
3.66
3.60

0.57
0.57
0.58
0.54
0.62
0.65
0.61
0.67
0.53

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง
7 พบวา ผู บริหารสถานศึ ก ษาและครูมีการปฏิบัติ งานของการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.60)
โดยดานที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก ( x =3.66) รองลงมาคือ ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก ( x =3.65) สวนดานที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ ดานการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( x =3.49)
ตาราง 8 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ในภาพรวม

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารงานในรูปแบบ
แผนภูมแิ สดงไวอยางชัดเจน
มีการเผยแพรโครงสรางการบริหารงานไวในคูมือครู
หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
มีคูมือ/เอกสารการพรรณนาบทบาทหนาทีข่ องบุคลากร
ตามโครงสรางและบทบาทหนาที่ของงานทุกฝายอยาง
ชัดเจน
มีนโยบาย/เปาหมายการพัฒนาของสถานศึกษา
มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
มีแผนการนิเทศและกํากับติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากร
ผูบริหาร ครู ผูปกครองและชุมชนไดสราง
ความสัมพันธในการรวมกันจัดการศึกษา
มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเหมาะสมและทุกฝายมีสว นรวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.59

0.86

มาก

3.60

0.85

มาก

3.58

0.79

มาก

3.92
3.96
3.55

0.76
0.78
0.84

มาก
มาก
มาก

3.61

0.87

มาก

3.67

0.76

มาก
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ตาราง 8 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ในภาพรวม (ตอ)

9.
10.

11.

12.

13.

14.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
มีการสรางความตระหนักถึงคุณคาของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาและการทํางานเปนทีม
สถานศึกษาอํานวยความสะดวกกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
มีการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา เพื่อใชเปน
แนวทางในการบริหาร/ปฏิบัติงาน ควบคุมการ
ดําเนินงานเพือ่ พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
มีระบบสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารวิชาการ เชน การบริหารจัดการหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ที่ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน
มีการวางแผนจัดเก็บขอมูลสารสนเทศไดถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ เปนปจจุบันและสอดคลองกับ
ภารกิจ
มีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.59

0.82

มาก

3.45

0.76

ปานกลาง

3.47

0.83

ปานกลาง

3.40

0.82

ปานกลาง

3.43

0.82

ปานกลาง

3.39

0.82

ปานกลาง

3.59

0.57

มาก

จากตาราง 8 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีการปฏิบัติงานของการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.59) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีการ
กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.96) รองลงมา
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คือ รายการมีนโยบาย/เปาหมายการพัฒนาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =
3.92) สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยทีส่ ุด คือ รายการมีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( x =3.39)
ตาราง 9 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในภาพรวม

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา
ครู นักเรียน ผูป กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
มีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
มีหลักสูตรสถานศึกษาทีใ่ ชเปนหลักในการจัดการ
เรียนรูแกผูเรียน
มีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน
ทองถิ่น
มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกป
มีการเทียบมาตรฐานการศึกษาของผูเรียนในแตละ
ชวงชั้น
มีการจัดประชุมทบทวน และวิเคราะหผลการประเมิน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของฝาย/กลุมสาระการ
เรียนรู/บุคคลและสถานศึกษา ในภาพรวม
มีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับสภาพปญหา ความตองการที่จําเปนและทรัพยากร
ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.60

0.82

มาก

3.46

0.84

ปานกลาง

3.92

0.81

มาก

3.72

0.80

มาก

3.61
3.63

0.78
0.77

มาก
มาก

3.66

0.81

มาก

3.57

0.76

มาก
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ตาราง 9 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในภาพรวม (ตอ)
รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
9. มีการเผยแพรเกี่ยวกับการศึกษาระดับสถานศึกษา หนวยงาน
ตนสังกัด และชุมชนรับรู
10. มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการทํา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ กอใหเกิดความสอดคลองสัมพันธไปสูการ
ปฏิบัติงานที่จะทําใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
รวม

ระดับ
S.D.
การ
Χ
ปฏิบตั ิงาน
3.52 0.76
มาก
3.66 0.78

มาก

3.63 0.57

มาก

จากตาราง 9 พบว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู มี ก ารปฏิ บั ติ ง านของการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.63) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ใชเปนหลักในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.92)
รองลงมาคือ รายการมีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น มีการปฏิบัติงาน
อยู ใ นระดั บ มาก ( x =3.72) ส ว นรายการที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านน อ ยที่ สุ ด คื อ รายการครู นั ก เรี ย น
ผู ป กครอง และคณะกรรมการสถานศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า มาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( x =3.46)

ตาราง 10 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
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คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวม

1.

2.

3.
4.

5.
6.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการกําหนดรูปแบบและวิธกี ารพัฒนาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามแผนอยางไดผลดี
มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมตางๆ
ในสถานศึกษา เชน การเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล ตลอดจนการบริหารจัดการ
มีการประสานสัมพันธและมีความสอดคลองกัน
มุงไปสูเปาหมายรวมกันอยางมีระบบ
มีการดําเนินการตามโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูปกครองและชุมชนมีโอกาสเขามามีสวนรวม
และบทบาทสําคัญในกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษานําขอมูลตรวจสอบ จุดออน จุดแข็ง
มากําหนดจุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ป
หรือ 5 ป และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.56

0.73

มาก

3.64

0.71

มาก

3.67

0.76

มาก

3.46

0.83

ปานกลาง

3.55

0.76

มาก

3.78

0.79

มาก

3.61

0.58

มาก

จากตาราง 10 พบว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู มี ก ารปฏิ บั ติ ง านของการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมี
การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.61) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ป หรือ 5 ป และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.78) รองลงมาคือ รายการมีการดําเนินการตามโครงการ กิจกรรม
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ตามแผนปฏิบัติการสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
( x =3.67) สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการผูปกครองและชุมชนมีโอกาสเขามา
มีสวนรวม และบทบาทสําคัญในกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับปานกลาง ( x =3.46)
ตาราง 11 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ในภาพรวม
รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
ระดับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
S.D.
Χ
การปฏิบตั ิงาน
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
1. มีการกําหนดการตามแผนโดยยึดหลักการมีสวนรวม
3.51 0.77
มาก
ของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.53 0.71
มาก
2. มีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกขัน้ ตอนอยาง
ตอเนื่อง
3. มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.66 0.77
มาก
ของสถานศึกษาอยางตอเนือ่ ง เพื่อใหเหมาะสมกัน
และทันสมัยอยูเสมอ
4. มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการ
3.62 0.76
มาก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. บุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับมีการดําเนินการไปอยาง
3.53 0.71
มาก
สอดรับกันอยางเปนระบบ และมุงเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
6. บุคลากรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเปาหมายของ
3.67 0.74
มาก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. บุคลากรปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบตรงตามความรู
3.84 0.74
มาก
ความสามารถ ความถนัดและประสบการณ
ตาราง 11 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงาน
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การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ในภาพรวม (ตอ)

8.
9.
10.

11.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรปฏิบัติงานตามคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการเปนไป
ตามแผนที่กําหนด
ฝายบริหารสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
มีกระบวนการที่เปนระบบ โดยมี การวางแผน
ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบหรือประเมินผล
ปรับปรุงและพัฒนา
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.73

0.73

มาก

3.77

0.74

มาก

3.31

0.80

ปานกลาง

3.42

0.72

ปานกลาง

3.60

0.54

มาก

จากตาราง 11 พบว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู มี ก ารปฏิ บั ติ ง านของการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ในภาพรวมมี
การปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ มาก ( x =3.60)โดยรายการที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านมากที่ สุ ด คื อ รายการ
บุคลากรปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบตรงตามความรู ความสามารถ ความถนัดและประสบการณ มีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.84) รองลงมาคือ รายการการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ
เป น ไปตามแผนที่ กํ า หนด มี ก ารปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ มาก ( x =3.77) ส ว นรายการที่ มี ก าร
ปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการฝายบริหารสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอยางเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( x =
3.31)

ตาราง 12 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงาน
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การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ในภาพรวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
มีคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
มีการกําหนดขอบขาย วิธีการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา
ดําเนินการตรวจสอบตามคูม ือการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา
มีการตรวจสอบเนนหลักฐานเชิงประจักษ
หรือตามสภาพจริง
มีการตรวจสอบครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา
มีการใชระบบขอมูลสารสนเทศของงาน/
ฝายใหเปนประโยชนในการตรวจสอบ
บุคลากรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
ดวยวิธีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ
มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.51

0.76

มาก

3.46

0.80

ปานกลาง

3.41

0.77

ปานกลาง

3.41

0.81

ปานกลาง

3.48
3.48

0.74
0.82

ปานกลาง
ปานกลาง

3.57

0.78

มาก

3.58

0.74

มาก

3.49

0.62

ปานกลาง

จากตาราง 12 พบว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู มี ก ารปฏิ บั ติ ง านของการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( x =3.49) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุด
คือ รายการมี การนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ มาก ( x =3.58) รองลงมาคื อ รายการการบุ ค ลากรมี ก ารตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรมดวยวิธีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
( x =3.57) สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการดําเนินการตรวจสอบตามคูมือการ
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ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และรายการมีการตรวจสอบเนนหลักฐานเชิงประจักษ
หรือตามสภาพจริง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางเทากัน ( x =3.41)
ตาราง 13 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ในภาพรวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
มีการแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
มีการวางแผนประเมินตนเอง และจัดทําเครื่องมือ
ประเมินตนเอง โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
มีการประเมินคุณภาพผูเรียนดวยเครื่องมือ
ที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเอง
มีการประเมินคุณภาพผูเรียนดวยแบบทดสอบ
มาตรฐาน
สถานศึกษาใหความสําคัญในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะห
จุดเดน จุดดอยเพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพผูเรียน
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.67

0.84

มาก

3.57

0.82

มาก

3.59

0.85

มาก

3.52

0.83

มาก

3.82

0.82

มาก

3.72

0.76

มาก

3.65

0.65

ปานกลาง

จากตาราง 13 พบว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู มี ก ารปฏิ บั ติ ง านของการ
ดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา ด านการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาในภาพรวมมี การ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.65) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการสถานศึกษาให
ความสําคัญในการประเมินคุณภาพการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.82) รองลงมาคือ
รายการมีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะหจุดเดน จุดดอยเพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพ
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ผูเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.72) สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการ
มีการประเมินคุณภาพผูเรียนดวยแบบทดสอบมาตรฐาน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.52)
ตาราง 14 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ในภาพรวม

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
มีคณะหรือบุคคลผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป
มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน
เพื่อจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา
มีการเขียนรายงานที่มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา
สาระสําคัญโดยแสดงหลักฐานขอมูล และผลสัมฤทธิ์
ของสถานศึกษาในรอบปที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได
มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
เสนอหนวยงานตนสังกัด และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานทราบอยางตอเนื่อง
มีการนําเสนอผลการประเมินตนเองไปใชในการ
ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มีการนําผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห
แปลผลใชเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงและพัฒนา
มีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู จุดเดน/จุดดอย แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยมีผูมีสวนรวมในความรับผิดชอบที่
ชัดเจน
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.77

0.77

มาก

3.74

0.78

มาก

3.62

0.76

มาก

3.61

0.84

มาก

3.63

0.74

มาก

3.56

0.71

มาก

3.60

0.77

มาก

3.65

0.65

มาก
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จากตาราง 14 พบว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู มี ก ารปฏิ บั ติ ง านของการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ในภาพรวมมี
การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.65) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีคณะ
หรือบุคคลผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก ( x =3.77) รองลงมาคือ รายการมีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินเพื่อจัดทํา
รายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ก ารปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ มาก ( x =3.74) ส ว นรายการที่ มี ก าร
ปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการมีการนําผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาวิเคราะหแปลผลใชเปน
ขอมูลสําหรับปรับปรุงและพัฒนา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.56)
ตาราง 15 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวม

1.

2.
3.

4.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มีการเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปตอไป ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญจุดเดน
ที่ควรผดุงไวและจุดดอยที่ตอ งแกไขปองกัน
มีแผนพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ตอเนื่องระยะยาว
มีการปรับปรุงพัฒนาและรักษาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาอยางตอเนื่องและทุกฝายที่
เกี่ยวของมีสวนรวม
มีการศึกษาวิเคราะหกิจกรรม/โครงการที่ดําเนิน การอยู
รวมกัน สนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ
ไดผลดีและนําเทคนิค วิธีการไปใชในการพัฒนา
กิจกรรม/โครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.60

0.79

มาก

3.66

0.79

มาก

3.64

0.80

มาก

3.68

0.75

มาก
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ตาราง 15 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวม (ตอ)
รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5. สถานศึกษามีการปรับปรุงงานตามรายงานคุณภาพ
การศึกษา
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.70

0.80

มาก

3.66

0.67

มาก

จากตาราง 15 พบว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู มี ก ารปฏิ บั ติ ง านของการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.66)โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการสถานศึกษา
มี ก ารปรั บ ปรุ ง งานตามรายงานคุ ณ ภาพการศึก ษา มี ก ารปฏิบั ติ ง านอยู ใ นระดับ มาก ( x =3.70)
รองลงมาคือ รายการมีการศึกษาวิเคราะหกิจกรรม/โครงการที่ดําเนิน การอยูรวมกัน สนับสนุน
กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ ไดผลดีและนําเทคนิค วิธีการไปใชในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.68) สวนรายการที่มีการปฏิบัติงาน
นอยที่สุด คือ รายการมีการเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป ซึ่ง
ครอบคลุมสาระสําคัญจุดเดนที่ควรผดุงไวและจุดดอยที่ตองแกไขปองกัน มีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก ( x =3.60)
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สวนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 15 คน ผูวิจัยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําเสนอผล
การวิเคราะหในภาพรวม และนําเสนอผลการวิเคราะหในตามการปฏิบัติงานในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ 8 ดาน คือ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ดานผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 14 - 22
ตาราง 16 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดานการปฏิบตั ิงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

Χ

S.D.

3.81
3.73
3.81
3.80
3.63
4.01
3.90
3.87
3.81

0.42
0.58
0.46
0.56
0.49
0.65
0.65
0.62
0.44

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 16 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.81) โดยดานที่มีการ
ปฏิ บั ติ ง านมากที่ สุ ด คื อ ด า นการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ก ารปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ มาก
( x =4.01) รองลงมาคือ ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
( x =3.90) ส ว นด า นที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านน อ ยที่ สุ ด คื อ ด า นการตรวจสอบและทบทวนคุ ณ ภาพ
การศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.63)
ตาราง 17 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารงานในรูปแบบ
แผนภูมแิ สดงไวอยางชัดเจน
มีการเผยแพรโครงสรางการบริหารงานไวในคูมือครู
หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
มีคูมือ/เอกสารการพรรณนาบทบาทหนาทีข่ องบุคลากร
ตามโครงสรางและบทบาทหนาที่ของงานทุกฝายอยาง
ชัดเจน
มีนโยบาย/เปาหมายการพัฒนาของสถานศึกษา
มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
มีแผนการนิเทศและกํากับติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากร
ผูบริหาร ครู ผูปกครองและชุมชนไดสราง
ความสัมพันธในการรวมกันจัดการศึกษา
มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเหมาะสมและทุกฝายมีสว นรวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.80

0.77

มาก

3.80

0.86

มาก

3.73

0.59

มาก

4.27
4.27
3.60

0.59
0.46
0.74

มาก
มาก
มาก

3.87

0.74

มาก

4.13

0.52

มาก
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ตาราง 17 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)

9.
10.

11.

12.

13.

14.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
มีการสรางความตระหนักถึงคุณคาของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาและการทํางานเปนทีม
สถานศึกษาอํานวยความสะดวกกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
มีการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา เพื่อใชเปน
แนวทางในการบริหาร/ปฏิบัติงาน ควบคุมการ
ดําเนินงานเพือ่ พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
มีระบบสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารวิชาการ เชน การบริหารจัดการหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ที่ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน
มีการวางแผนจัดเก็บขอมูลสารสนเทศไดถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ เปนปจจุบันและสอดคลองกับ
ภารกิจ
มีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.93

0.70

มาก

3.60

0.74

มาก

3.60

0.74

มาก

3.47

0.52

ปานกลาง

3.73

0.70

มาก

3.53

0.74

มาก

3.81

0.42

มาก

จากตาราง 17 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก ( x =3.81) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีนโยบาย/เปาหมายการ
พัฒนาของสถานศึกษา และรายการมีการกํา หนดปฏิทินการปฏิบัติ งานของสถานศึก ษา มี ก าร
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ปฏิบัติงานอยู ใ นระดับ มากเท ากั น ( x =4.27) รองลงมาคือ รายการมีก ารแตงตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเหมาะสมและทุกฝายมีสวนรวม มีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก ( x =4.13) สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการมีระบบสารสนเทศและ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารวิชาการ เชน การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู
การวัดและประเมินผลที่ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
( x =3.47)
ตาราง 18 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา
ครู นักเรียน ผูป กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
มีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
มีหลักสูตรสถานศึกษาทีใ่ ชเปนหลักในการจัดการ
เรียนรูแกผูเรียน
มีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน
ทองถิ่น
มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกป
มีการเทียบมาตรฐานการศึกษาของผูเรียนในแตละ
ชวงชั้น
มีการจัดประชุมทบทวน และวิเคราะหผลการประเมิน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของฝาย/กลุมสาระการ
เรียนรู/บุคคลและสถานศึกษา ในภาพรวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.67

0.90

มาก

3.53

0.74

มาก

4.13

0.64

มาก

3.87

0.74

มาก

3.67
3.52

0.62
0.74

มาก
มาก

3.60

0.63

มาก
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ตาราง 18 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
8. มีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับสภาพปญหา ความตองการที่จําเปนและทรัพยากร
ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
9. มีการเผยแพรเกีย่ วกับการศึกษาระดับสถานศึกษา
หนวยงานตนสังกัด และชุมชนรับรู
10. มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการทํา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เพื่อกอใหเกิดความสอดคลองสัมพันธไปสู
การปฏิบัติงานที่จะทําใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.60

0.74

มาก

3.53

0.83

มาก

4.13

0.92

มาก

3.73

0.57

มาก

จากตาราง 18 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก ( x =3.73) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช
เปนหลักในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน และรายการมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจใน
การทํ า มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความ
สอดคลองสัมพันธไปสูการปฏิบัติงานที่จะทําใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย มีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก ( x =4.07) รองลงมาคือ รายการมีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน
ทองถิ่น มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =4.00) สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ
รายการมีการเทียบมาตรฐานการศึกษาของผูเรียนในแตละชวงชั้น มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
( x =3.53)
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ตาราง 19 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

1.

2.

3.
4.

5.
6.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการกําหนดรูปแบบและวิธกี ารพัฒนาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามแผนอยางไดผลดี
มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมตางๆ
ในสถานศึกษา เชน การเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล ตลอดจนการบริหารจัดการ
มีการประสานสัมพันธและมีความสอดคลองกัน
มุงไปสูเปาหมายรวมกันอยางมีระบบ
มีการดําเนินการตามโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูปกครองและชุมชนมีโอกาสเขามามีสวนรวม
และบทบาทสําคัญในกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษานําขอมูลตรวจสอบ จุดออน จุดแข็ง
มากําหนดจุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ป
หรือ 5 ป และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.73

0.59

มาก

3.93

0.70

มาก

4.00

0.53

มาก

3.47

0.52

ปานกลาง

3.60

0.83

มาก

4.13

0.64

มาก

3.81

0.46

มาก

จากตาราง 19 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก ( x =3.81) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ป หรือ 5 ป และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
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มาก ( x =4.13) รองลงมาคื อ รายการมีการดําเนินการตามโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =4.00) สวนรายการที่
มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการผูปกครองและชุมชนมีโอกาสเขามามีสวนรวม และบทบาท
สําคัญในกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( x =
3.47)
ตาราง 20 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

1.
2.
3.

4.
5.
6.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
มีการกําหนดการตามแผนโดยยึดหลักการมีสวนรวมของ
ชุมชนและหนวยงานที่เกีย่ วของ
มีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาทุกขั้นตอนอยางตอเนื่อง
มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพือ่ ใหเหมาะสมกัน
และทันสมัยอยูเสมอ
มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
บุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับมีการดําเนินการไปอยางสอด
รับกันอยางเปนระบบ และมุง เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเปาหมายของ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Χ

S.D.

ระดับการ
ปฏิบตั ิงาน

3.73

0.80

มาก

3.53

0.83

มาก

3.87

0.74

มาก

3.73

0.80

มาก

3.47

0.74

ปานกลาง

3.73

0.70

มาก
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ตาราง 20 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)

7.
8.
9.
10.

11.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบตรงตามความรู
ความสามารถ ความถนัดและประสบการณ
บุคลากรปฏิบัติงานตามคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการเปนไป
ตามแผนที่กําหนด
ฝายบริหารสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
มีกระบวนการที่เปนระบบ โดยมี การวางแผน
ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบหรือประเมินผล
ปรับปรุงและพัฒนา
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

4.27

0.70

มาก

4.07

0.80

มาก

3.93

0.70

มาก

3.80

0.77

มาก

3.67

0.72

มาก

3.80

0.56

มาก

จากตาราง 20 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก ( x =3.80) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการบุคลากรปฏิบัติหนาที่ที่
รับผิดชอบตรงตามความรู ความสามารถ ความถนัดและประสบการณ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก ( x =4.27) รองลงมาคื อ รายการบุ คลากรปฏิ บั ติ งานตามคู มื อ/แนวทางการปฏิ บั ติ งานหรื อ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =4.07) สวนรายการที่มีการปฏิบัติงาน
นอยที่สุด คือ รายการบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับมีการดําเนินการไปอยางสอดรับกันอยางเปน
ระบบ และมุงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( x =3.47)
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ตาราง 21 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ด า นการตรวจสอบและทบทวนคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
มีคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
มีการกําหนดขอบขาย วิธีการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา
ดําเนินการตรวจสอบตามคูม ือการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา
มีการตรวจสอบเนนหลักฐานเชิงประจักษ
หรือตามสภาพจริง
มีการตรวจสอบครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา
มีการใชระบบขอมูลสารสนเทศของงาน/
ฝายใหเปนประโยชนในการตรวจสอบ
บุคลากรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
ดวยวิธีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ
มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.47

0.74

มาก

3.47

0.64

ปานกลาง

3.53

0.83

มาก

3.80

0.68

มาก

3.60
3.60

0.63
0.63

มาก
มาก

3.73

0.80

มาก

3.87

0.64

มาก

3.63

0.49

มาก

จากตาราง 21 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.63) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีการนําผล
การประเมินไปจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =
3.87) รองลงมาคื อ รายการมี การตรวจสอบเนนหลั กฐานเชิ งประจั กษ หรื อตามสภาพจริ ง มี การ
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ปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ มาก ( x =3.80) ส ว นรายการที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านน อ ยที่ สุ ด คื อ รายการมี
คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และรายการมีการกําหนด
ขอบขาย วิธีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางเทากัน
( x =3.47)
ตาราง 22 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
มีการแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
มีการวางแผนประเมินตนเอง และจัดทําเครื่องมือ
ประเมินตนเอง โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
มีการประเมินคุณภาพผูเรียนดวยเครื่องมือ
ที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเอง
มีการประเมินคุณภาพผูเรียนดวยแบบทดสอบ
มาตรฐาน
สถานศึกษาใหความสําคัญในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะห
จุดเดน จุดดอยเพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพผูเรียน
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

4.00

0.85

มาก

4.07

0.80

มาก

4.00

0.93

มาก

3.80

0.86

มาก

4.13

0.74

มาก

4.07

0.59

มาก

4.01

0.65

มาก

จากตาราง 22 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก ( x =4.01) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือรายการสถานศึกษาใหความสําคัญในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =4.13)รองลงมาคือรายการมีการวางแผน
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ประเมินตนเอง และจัดทําเครื่องมือประเมินตนเอง โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม และรายการมีการนํา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะหจุดเดน จุดดอยเพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพผูเรียน มีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากเทากัน ( x =3.72) สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการมีการ
ประเมินคุณภาพผูเรียนดวยแบบทดสอบมาตรฐาน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.80)
ตาราง 23 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

1.
2.
3.

4.

5.
6.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
มีคณะหรือบุคคลผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป
มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน
เพื่อจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา
มีการเขียนรายงานที่มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา
สาระสําคัญโดยแสดงหลักฐานขอมูล และผลสัมฤทธิ์
ของสถานศึกษาในรอบปที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได
มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
เสนอหนวยงานตนสังกัด และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานทราบอยางตอเนื่อง
มีการนําเสนอผลการประเมินตนเองไปใชในการ
ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มีการนําผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห
แปลผลใชเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงและพัฒนา

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

4.07

0.80

มาก

4.20

0.68

มาก

4.07

0.96

มาก

3.93

0.80

มาก

3.80

0.86

มาก

3.60

0.63

มาก
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ตาราง 23 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดาน
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
7. มีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู จุดเดน/จุดดอย แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยมีผูมีสวนรวมในความรับผิดชอบที่
ชัดเจน
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.67

0.62

มาก

3.90

0.65

มาก

จากตาราง 23 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ในภาพรวมมีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก ( x =3.90) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีการรวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินเพื่อจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
( x =4.20) รองลงมาคื อ รายการมีการรวบรวมผลการดํา เนินงานและผลการประเมิน เพื่อจัด ทํา
รายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ก ารปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ มาก ( x =4.07) ส ว นรายการที่ มี ก าร
ปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการมีการนําผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาวิเคราะหแปลผลใชเปน
ขอมูลสําหรับปรับปรุงและพัฒนา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.60)
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ตาราง 24 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

1.

2.
3.

4.

5.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มีการเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปตอไป ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญจุดเดน
ที่ควรผดุงไวและจุดดอยที่ตอ งแกไขปองกัน
มีแผนพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ตอเนื่องระยะยาว
มีการปรับปรุงพัฒนาและรักษาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาอยางตอเนื่องและทุกฝายที่
เกี่ยวของมีสวนรวม
มีการศึกษาวิเคราะหกิจกรรม/โครงการที่ดําเนิน
การอยูรวมกัน สนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ
ไดผลดีและนําเทคนิค วิธีการไปใชในการพัฒนา
กิจกรรม/โครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
สถานศึกษามีการปรับปรุงงานตามรายงานคุณภาพ
การศึกษา
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.67

0.82

มาก

3.80

0.77

มาก

4.00

0.76

มาก

4.00

0.65

มาก

3.87

0.74

มาก

3.87

0.44

มาก

จากตาราง 24 พบวา ผู บริหารสถานศึกษามี การปฏิบัติงานของการดํ าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก ( x =3.87) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีการปรับปรุงพัฒนาและ
รักษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยางตอเนื่องและทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม
และรายการมีการศึกษาวิเคราะหกิจกรรม/โครงการที่ดําเนิน การอยูรวมกัน สนับสนุนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ ไดผลดีและนําเทคนิค วิธีการไปใชในการพัฒนากิจกรรม/โครงการใหม
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ มากเท า กั น ( x =4.00) รองลงมาคื อ รายการ
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สถานศึกษามีการปรับปรุงงานตามรายงานคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =
3.87) สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการมีการเสนอแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญจุดเดนที่ควรผดุงไวและจุดดอยที่ตอง
แกไขปองกัน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.67)
สวนที่ 3 ผลการศึกษาระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็นของครู จํานวน
234 คน ผูวิจัยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําเสนอผลการ
วิเคราะหในภาพรวม และนําเสนอผลการวิเคราะหในตามการปฏิบัติงานในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ 8 ดาน คือ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ดานผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 23 - 31
ตาราง 25 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของครู

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดานการปฏิบตั ิงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

Χ

S.D.

3.57
3.63
3.60
3.58
3.48
3.62
3.63
3.64
3.59

0.58
0.57
0.58
0.54
0.63
0.64
0.61
0.67
0.53

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 25 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกั นคุ ณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.59)โดยดานที่มีการ
ปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.64)
รองลงมาคือ ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีการ
ปฏิ บั ติ งานอยู ในระดั บมากเท ากั น ( x =3.63) ส วนด านที่ มี การปฏิ บั ติ งานน อยที่ สุ ด คื อ ด านการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( x =3.48)
ตาราง 26 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของครู

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารงานในรูปแบบ
แผนภูมแิ สดงไวอยางชัดเจน
มีการเผยแพรโครงสรางการบริหารงานไวในคูมือครู
หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
มีคูมือ/เอกสารการพรรณนาบทบาทหนาทีข่ องบุคลากร
ตามโครงสรางและบทบาทหนาที่ของงานทุกฝายอยาง
ชัดเจน
มีนโยบาย/เปาหมายการพัฒนาของสถานศึกษา
มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
มีแผนการนิเทศและกํากับติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากร
ผูบริหาร ครู ผูปกครองและชุมชนไดสราง
ความสัมพันธในการรวมกันจัดการศึกษา
มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเหมาะสมและทุกฝายมีสว นรวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.58

0.86

มาก

3.59

0.85

มาก

3.57

0.80

มาก

3.90
3.94
3.55

0.76
0.80
0.85

มาก
มาก
มาก

3.59

0.87

มาก

3.64

0.76

มาก
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ตาราง 26 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของครู (ตอ)

9.
10.

11.

12.

13.
14.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
มีการสรางความตระหนักถึงคุณคาของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการทํางานเปนทีม
สถานศึกษาอํานวยความสะดวกกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอ
มีการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการ
บริหาร/ปฏิบัติงาน ควบคุมการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมาย
มีระบบสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารวิชาการ เชน
การบริหารจัดการหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ที่ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน
มีการวางแผนจัดเก็บขอมูลสารสนเทศไดถูกตองครบถวน สมบูรณ
เปนปจจุบนั และสอดคลองกับภารกิจ
มีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
รวม

ระดับ
การ
Χ S.D.
ปฏิบตั ิงาน
3.57 0.83
มาก
3.44 0.76 ปานกลาง

3.46 0.83 ปานกลาง

3.39 0.83 ปานกลาง

3.41 0.82 ปานกลาง
3.38 0.83 ปานกลาง
3.57 0.58

มาก

จากตาราง 26 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก ( x =3.57) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีการกําหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษามีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก ( x =3.94) รองลงมาคือ รายการมีนโยบาย/เปาหมายการพัฒนาของสถานศึกษา มีการ
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ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.90) สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการมีการนํา
ขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง ( x =3.38)
ตาราง 27 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงาน การประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาตามความคิดเห็นของครู

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา
ครู นักเรียน ผูป กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
มีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
มีหลักสูตรสถานศึกษาทีใ่ ชเปนหลักในการจัดการ
เรียนรูแกผูเรียน
มีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน
ทองถิ่น
มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกป
มีการเทียบมาตรฐานการศึกษาของผูเรียนในแตละ
ชวงชั้น
มีการจัดประชุมทบทวน และวิเคราะหผลการประเมิน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของฝาย/กลุมสาระการ
เรียนรู/บุคคลและสถานศึกษา ในภาพรวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.60

0.81

มาก

3.45

0.84

ปานกลาง

3.90

0.81

มาก

3.71

0.81

มาก

3.60
3.63

0.79
0.77

มาก
มาก

3.67

0.82

มาก

ตาราง 27 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
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คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ตามความคิดเห็นของครู (ตอ)
รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
8. มีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับสภาพปญหา ความตองการที่จําเปนและทรัพยากร
ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
9. มีการเผยแพรเกี่ยวกับการศึกษาระดับสถานศึกษา
หนวยงานตนสังกัด และชุมชนรับรู
10. มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการทํา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ กอใหเกิดความสอดคลองสัมพันธไปสู
การปฏิบัติงานที่จะทําใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.60

0.74

มาก

3.52

0.76

มาก

3.63

0.77

มาก

3.63

0.57

มาก

จากตาราง 27 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก ( x =3.63) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ใชเปนหลัก
ในการจั ดการเรี ยนรูแก ผูเรี ยน มี การปฏิบัติ งานอยูในระดับมาก ( x =3.90) รองลงมาคือ รายการมี
หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่น มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.71)
ส วนรายการที่ มี การปฏิ บั ติ งานน อยที่ สุ ด คื อ รายการครู นั กเรี ยน ผู ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
ปานกลาง ( x =3.45)

ตาราง 28 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
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คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของครู

1.

2.

3.
4.

5.
6.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการกําหนดรูปแบบและวิธกี ารพัฒนาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามแผนอยางไดผลดี
มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมตางๆ
ในสถานศึกษา เชน การเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล ตลอดจนการบริหารจัดการ
มีการประสานสัมพันธและมีความสอดคลองกัน
มุงไปสูเปาหมายรวมกันอยางมีระบบ
มีการดําเนินการตามโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูปกครองและชุมชนมีโอกาสเขามามีสวนรวม
และบทบาทสําคัญในกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษานําขอมูลตรวจสอบ จุดออน จุดแข็ง
มากําหนดจุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ป
หรือ 5 ป และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.55

0.74

มาก

3.62

0.70

มาก

3.65

0.77

มาก

3.46

0.85

ปานกลาง

3.55

0.76

มาก

3.75

0.80

มาก

3.60

0.58

มาก

จากตาราง 28 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก ( x =3.60) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ป หรือ 5 ป และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก ( x =3.75) รองลงมาคื อ รายการมีการดําเนินการตามโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
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สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.65) สวนรายการที่
มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการผูปกครองและชุมชนมีโอกาสเขามามีสวนรวม และบทบาท
สําคัญในกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( x =
3.46)
ตาราง 29 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ตามความคิดเห็นของครู

1.
2.

3.

4.
5.

6.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
มีการกําหนดการตามแผนโดยยึดหลักการมีสวนรวม
ของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกขัน้ ตอนอยาง
ตอเนื่อง
มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอยางตอเนือ่ ง เพื่อใหเหมาะสมกัน
และทันสมัยอยูเสมอ
มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
บุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับมีการดําเนินการไปอยาง
สอดรับกันอยางเปนระบบ และมุงเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเปาหมายของ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.49

0.77

ปานกลาง

3.53

0.71

มาก

3.65

0.77

มาก

3.61

0.76

มาก

3.53

0.71

มาก

3.67

0.74

มาก

ตาราง 29 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
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คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ตามความคิดเห็นของครู (ตอ)

7.
8.
9.
10.

11.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบตรงตามความรู
ความสามารถ ความถนัดและประสบการณ
บุคลากรปฏิบัติงานตามคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการเปนไป
ตามแผนที่กําหนด
ฝายบริหารสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
มีกระบวนการที่เปนระบบ โดยมี การวางแผน
ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบหรือประเมินผล
ปรับปรุงและพัฒนา
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.82

0.74

มาก

3.71

0.73

มาก

3.76

0.74

มาก

3.27

0.79

ปานกลาง

3.41

0.72

ปานกลาง

3.58

0.54

มาก

จากตาราง 29 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก ( x =3.58) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการบุคลากรปฏิบัติหนาที่ที่
รับผิดชอบตรงตามความรู ความสามารถ ความถนัดและประสบการณ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก ( x =3.82) รองลงมาคือ รายการการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการเปนไปตามแผนที่กําหนด มี
การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.76) สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการฝาย
บริหารสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( x =3.76)
ตาราง 30 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน

105

คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของครู

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
มีคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
มีการกําหนดขอบขาย วิธีการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา
ดําเนินการตรวจสอบตามคูม ือการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา
มีการตรวจสอบเนนหลักฐานเชิงประจักษ
หรือตามสภาพจริง
มีการตรวจสอบครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา
มีการใชระบบขอมูลสารสนเทศของงาน/
ฝายใหเปนประโยชนในการตรวจสอบ
บุคลากรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
ดวยวิธีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ
มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.51

0.77

มาก

3.46

0.81

ปานกลาง

3.40

0.76

ปานกลาง

3.39

0.82

ปานกลาง

3.47
3.47

0.74
0.83

ปานกลาง
ปานกลาง

3.56

0.78

มาก

3.56

0.75

มาก

3.48

0.63

มาก

จากตาราง 30 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( x =3.48) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการ
บุคลากรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน/กิจกรรมดวยวิธีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ และ
รายการมีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมากเทากั น ( x =3.56) รองลงมาคือ รายการมีคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.56) สวนรายการที่มีการ
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ปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการมีการตรวจสอบเนนหลักฐานเชิงประจักษหรือตามสภาพจริง มีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( x =3.39)
ตาราง 31 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของครู

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
มีการแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
มีการวางแผนประเมินตนเอง และจัดทําเครื่องมือ
ประเมินตนเอง โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
มีการประเมินคุณภาพผูเรียนดวยเครื่องมือ
ที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเอง
มีการประเมินคุณภาพผูเรียนดวยแบบทดสอบ
มาตรฐาน
สถานศึกษาใหความสําคัญในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะห
จุดเดน จุดดอยเพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพผูเรียน
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.65

0.83

มาก

3.53

0.81

มาก

3.56

0.84

มาก

3.50

0.82

มาก

3.80

0.82

มาก

3.70

0.77

มาก

3.62

0.64

มาก

จากตาราง 31 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก ( x =3.62) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการสถานศึกษาใหความสําคัญในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.80) รองลงมาคือ รายการมีการนําผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะหจุดเดน จุดดอยเพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพผูเรียน มีการ
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ปฏิ บั ติ งานอยู ในระดั บมาก ( x =3.70) ส วนรายการที่มี การปฏิ บั ติ งานน อยที่สุ ด คื อ รายการมี การ
ประเมินคุณภาพผูเรียนดวยแบบทดสอบมาตรฐาน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.50)
ตาราง 32 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ตามความคิดเห็นของครู

1.
2.
3.

4.

5.
6.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
มีคณะหรือบุคคลผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป
มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน
เพื่อจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา
มีการเขียนรายงานที่มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา
สาระสําคัญโดยแสดงหลักฐานขอมูล และผลสัมฤทธิ์
ของสถานศึกษาในรอบปที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได
มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
เสนอหนวยงานตนสังกัด และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานทราบอยางตอเนื่อง
มีการนําเสนอผลการประเมินตนเองไปใชในการ
ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มีการนําผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห
แปลผลใชเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงและพัฒนา

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.75

0.77

มาก

3.71

0.78

มาก

3.59

0.74

มาก

3.59

0.83

มาก

3.62

0.73

มาก

3.56

0.72

มาก
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ตาราง 32 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ตามความคิดเห็นของครู (ตอ)
รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
7. มีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู จุดเดน/จุดดอย แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยมีผูมีสวนรวมในความรับผิดชอบที่
ชัดเจน
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.60

0.78

มาก

3.63

0.61

มาก

จากตาราง 32 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ในภาพรวมมีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก ( x =3.63) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมีคณะหรือบุคคล
ผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.75)
รองลงมาคือ รายการมีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินเพื่อจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.71) สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ
รายการมีการนําผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาวิเคราะหแปลผลใชเปนขอมูลสําหรับปรับปรุง
และพัฒนา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.56)
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ตาราง 33 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงานของการดําเนินงานการประกันคุณ
ภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดาน
การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของครู

1.

2.
3.

4.

5.

รายการการปฏิบัตงิ านของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มีการเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปตอไป ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญจุดเดน
ที่ควรผดุงไวและจุดดอยที่ตอ งแกไขปองกัน
มีแผนพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ตอเนื่องระยะยาว
มีการปรับปรุงพัฒนาและรักษาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาอยางตอเนื่องและทุกฝายที่
เกี่ยวของมีสวนรวม
มีการศึกษาวิเคราะหกิจกรรม/โครงการที่ดําเนิน
การอยูรวมกัน สนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ
ไดผลดีและนําเทคนิค วิธีการไปใชในการพัฒนา
กิจกรรม/โครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
สถานศึกษามีการปรับปรุงงานตามรายงานคุณภาพ
การศึกษา
รวม

Χ

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิงาน

3.59

0.79

มาก

3.65

0.80

มาก

3.62

0.79

มาก

3.66

0.75

มาก

3.69

0.80

มาก

3.64

0.67

มาก

จากตาราง 33 พบวา ผู บริหารสถานศึกษามี การปฏิบัติงานของการดํ าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก ( x =3.64) โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการสถานศึกษามีการปรับปรุง
งานตามรายงานคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =3.69) รองลงมาคือ รายการมี
การศึ ก ษาวิ เ คราะห กิ จ กรรม/โครงการที่ ดํ า เนิ น การอยูร ว มกั น สนั บ สนุ น กิจ กรรม/โครงการที่
ดําเนินการ ไดผลดีและนําเทคนิค วิธีการไปใชในการพัฒนากิจกรรม/โครงการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น มี การปฏิ บัติงานอยูใ นระดับมาก ( x =3.66) ส ว นรายการที่มีการปฏิบัติ ง านนอ ยที่สุด คือ
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รายการมีการเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป ซึ่งครอบคลุม
สาระสําคัญจุดเดนที่ควรผดุงไวและจุดดอยที่ตองแกไขปองกัน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
( x =3.59)
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา
การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามตําแหนง ผูวิจัยใชการทดสอบที (t -test)
สวนที่จําแนกตามขนาดนาดของสถานศึกษา นําเสนอผลการวิเคราะหในภาพรวม และแยกตาม
ความคิดเห็น ของผู บริ ห ารสถานศึก ษา และครูผูวิจั ยใชวิธีก ารทดสอบคาเอฟ (F-test) และ
เปรียบเทียบพหุคูณตามวิธีการเชฟเฟ (Scheffe) รายละเอียดดังตาราง 32 - 36
ตาราง 34 เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครู
ผูบริหาร ฯ
(n = 15)
S.D.
X
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
3.81 0.42
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3.73 0.58
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.81 0.46
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.80 0.56
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
3.63 0.49
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
4.01 0.65
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
3.90 0.65
ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.87 0.62
รวม
3.81 0.44
การปฏิบัติงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*P<.05

ครู
(n = 234)
S.D.
X
3.57 0.58
3.63 0.57
3.60 0.58
3.58 0.54
3.48 0.63
3.62 0.64
3.63 0.61
3.64 0.67
3.59 0.53

t
1.55
0.64
1.39
1.45
0.93
2.22*
1.67
1.26
1.54
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จากตาราง 34 พบวา ในภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาและครู มีระดับการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครู มีระดับการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดาน
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และดานผดุงระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามีความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาและครู มีระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน
ตาราง 35 เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู
การปฏิบตั ิงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.60
81.33
81.93
0.04
80.93
80.97
0.05
83.00
83.05

2
246
248
2
246
248
2
246
248

0.30
0.33

0.90

.40

0.02
0.33

0.06

.94

0.03
0.34

0.07

.92
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ตาราง 35 เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู (ตอ)
การปฏิบตั ิงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ดานการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป
ดานผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
รวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.76
71.30
72.06
0.10
96.60
96.70
0.16
103.31
103.47
0.38
93.13
93.51
0.45
109.65
110.09
0.20
69.23
69.43

2
246
248
2
246
248
2
246
248
2
246
248
2
246
248
2
246
248

0.38
0.29

1.31

.27

0.05
0.39

0.13

.87

0.08
0.42

0.19

.83

0.19
0.38

0.50

.60

0.22
0.45

0.50

.60

0.10
0.28

0.35

.70

จากตาราง 35 พบว า ในภาพรวมผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน
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เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สถานศึกษา ที่ที่มีขนาดตางกัน มีระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และดานผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา มีความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน
ตาราง 36 เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
การปฏิบตั ิงานของการดําเนินงาน
แหลงความ
SS
df
MS
F
การประกันคุณภาพการศึกษา
แปรปรวน
ดานการจัดระบบบริหารและ
ระหวางกลุม 0.32
2
0.16 0.88
สารสนเทศ
ภายในกลุม
2.18
12
0.18
รวม
2.51
14
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ระหวางกลุม 2.28
2
1.14 5.76*
ภายในกลุม
2.37
12
0.20
รวม
4.65
14
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ระหวางกลุม 0.91
2
0.45 2.61
การศึกษา
ภายในกลุม
2.08
12
0.17
รวม
2.99
14
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนา
ระหวางกลุม 0.92
2
0.46 1.58
คุณภาพการศึกษา
ภายในกลุม
3.48
12
0.29
รวม
4.40
14
ดานการตรวจสอบและทบทวน
ระหวางกลุม 0.60
2
0.30 1.30
คุณภาพการศึกษา
ภายในกลุม
2.76
12
0.23
รวม
3.36
14

Sig.
0.43

0.18

0.11

0.24

0.30
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ตาราง 36 เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
การปฏิบตั ิงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป
ดานผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
รวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

2.20

2

1.10

3.77
5.97
1.59
4.36
5.95
0.76
4.57
5.33
0.93
1.83
2.77

12
14
2
12
14
2
12
14
2
12
14

0.31

F

Sig.

3.50 0.63

0.79
0.36

2.19 0.15

0.38
0.38

1.00 0.39

0.47
0.15

3.06 0.08

จากตาราง 36 พบวา ในภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มี
ขนาดตางกัน มีระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และดานผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา มีความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีระดับ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน
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ตาราง 37 เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู
การปฏิบตั ิงานของการดําเนินงาน แหลงความ
การประกันคุณภาพการศึกษา
แปรปรวน
ดานการจัดระบบบริหารและ
ระหวางกลุม
สารสนเทศ
ภายในกลุม
รวม
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ดานการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.60
2
81.33 246
81.93 248
0.04
2
80.93 246
80.97 248
0.05
2
83.00 246
83.05 248
0.76
2
71.30 246
72.06 248
0.10
2
96.60 246
96.70 248
0.16
2
103.31 246
103.47 248

0.30
0.33

0.90

0.40

0.02
0.33

0.06

0.94

0.03
0.34

0.07

0.92

0.38
0.29

1.31

0.27

0.05
0.39

0.13

0.87

0.08
0.42

0.19

0.83
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ตาราง 37 เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู (ตอ)
การปฏิบตั ิงานของการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป
ดานผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
รวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.38
93.13
93.51
0.45
109.65
110.09
0.20
69.23
69.43

2
246
248
2
246
248
2
246
248

0.19
0.38

0.50

0.60

0.22
0.45

0.50

0.60

0.10
0.28

0.35

0.70

จากตาราง 37 พบวา ในภาพรวมครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มี
ระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีระดับ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป และดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะผูบริหารสถานศึกษา
1)ควรไดมีการกําหนดนโยบายการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยางเปนระบบ โดยกําหนดเปนแนวทาง วิธีการประเมินใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใชรูปแบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาแบบองครวม
และรูปแบบอื่นๆ
2) การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก เปนภารกิจที่
สําคัญของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรกําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาใหเหมาะสม
กับผูเรียน ทองถิ่น และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานใหชัดเจนโดยใหบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
3) ควรมีการจัดประชุมสัมมนาการดําเนินงานตามระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายทุก
ระดับ นําผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปวางแผนแกไขปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบในระดับสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
4) ควรรวบรวมผลการประเมินภายในมาวิเคราะห สังเคราะห แปลผลในภาพรวม
ทั้งหมด แลวนํามาเสนอผลการประเมินตอผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาและปรับปรุงงานของตนเองตอไป
5) ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน และรายงาน
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะตองกระทําอยางตอเนื่องและ
จริงจัง ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อนําผลที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตอไป
ขอเสนอแนะครูผูสอน
1) ผูบริหารระดับสูง ควรสรางความตระหนักถึงคุณคาของการประกันคุณภาพ
ภายในและการทํางานเปนทีมใหแกบุคลากร
2)ดานการเตรียมการและการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาควรมีการ
ประชาพิจารณธรรมนูญสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหไดขอคิดเปนที่หลากหลาย จัดทําแผนพัฒนาให
สอดคลองกัน กําหนดทิศทาง กําหนดการนิเทศติดตาม กํากับและประเมินผลทั้งในระดับบุคคล
สถานศึกษา กลุมงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศพื้นฐานเพื่อปรับปรุง
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ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให เ หมาะสม ตลอดจนใช เ ทคโนโลยี ม าใช ใ นการเก็ บ
ประมวลผลและนําเสนอขอมูล
3)สถานศึกษาควรเล็งเห็น และใหความสําคัญในการวิจัยและพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัฒกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4)โรงเรี ย นควรส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรครู มี ข วั ญ และกํ า ลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
5)โรงเรียนควรดําเนินการใหมีการวัดผลและประเมินผลนักเรียนดวยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย
6)โรงเรียนควรจัดระบบการบริหารจัดการโดยใหบุคลากรมีสวนรวมทุกขั้นตอน
และมีการกําหนดบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานอยางชัดเจน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จากผลการวิจัยไดสรุปและมีขอเสนอแนะเปน
ลําดับดังตอไปนี้
5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
5.2 วิธีดําเนินการวิจัย
5.3 สรุปผลการวิจัย
5.4 อภิปรายผลการวิจัย
5.5 ขอเสนอแนะ
5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอน เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ
5.2 วิธีดําเนินการวิจัย
5.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้มุงที่จะศึกษาระดับการปฏิบัติงาน และเพื่อเปรียบเทียบระดับการ
ปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เกี่ยวกับการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยกําหนดประชากร
และกลุมตัวอยาง ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ หรือผูที่รักษาการในตําแหนงดังกลาว และครูผูสอน ของโรงเรียนเอกชนสอน
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ศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งหมด 15 โรงเรียน ผูบริหารทั้งหมด จํานวน 60 คน
และครูผูสอน จํานวน 564 คน
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ ผู ล งนามแทนผู รั บ ใบอนุ ญ าต ผู จั ด การ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือผูที่รักษาการในตําแหนงดังกลาว ซึ่งผูอํานวยการเปนผูคัดเลือก
ผู บ ริ ห ารที่ มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และมอบหมายให ต อบ
แบบสอบถาม โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 15 คน และครูผูสอน จํานวน 234 คน โดยมีขั้นตอนในการ
เลือกกลุมตัวอยางดังนี้
1. ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือผูที่
รักษาการในตําแหนงดังกลาวของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ผูวิจัยใชวิธีเลือกตามจุดมุงหมาย (Purposeful sampling selection ) ทั้งหมด 15 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 1 คน โดยมอบหมายใหผูอํานวยการเลือก ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ
หรือรองผูอํานวยการ ซึ่งผูอํานวยการเปนผูคัดเลือกผูบริหารที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และมอบหมายใหตอบแบบสอบถาม โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 15 คน
2. ครูผูสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ประมาณกลุมตัวอยางโดยใชตารางยามาเน (Yamane. 1970 : 886) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ทั้งนี้ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ตองใชกลุมตัวอยางอยางนอย 234 คน โดยใชสัดสวน
รอยละ 42.03 เพื่อใหไดกลุมตัวอยางตามขนาดดังกลาว
5.2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงาน และความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้ น เองโดยให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาและผู เ ชี่ ย วชาญได ต รวจสอบ ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) พิจารณาความเหมาะสมของการใชภาษา และอื่นๆ แลวปรับปรุงเครื่องมือใหสมบูรณตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา แลวนําแบบสอบถามไปทําการทดลอง (Try out) กับ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไดผูบริหาร 3 คน และครูผูสอน
15 คน เหตุผลเนื่องจากสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมประเพณีที่คลายคลึงกัน แลวนํามาหาคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยง (Reliability) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป คํานวณหาคารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t- test และ F-test ( one way - anova) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
ของเครื่องมือทั้งชุดเทากับ .9766 ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวย ตําแหนง วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา ( Rating scale ) 5 ระดับ
5.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยขอความอนุเคราะหจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ในการทําหนังสือขออนุญาตเก็บ
ขอมูลถึงผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูบริหาร และครูผูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา แบบสอบถาม จํานวน 249 ชุด ไดรับคืน 249 ชุด คิดเปนรอยละ 100 โดยผูวิจัย
เดินทางไปแจกและเก็บแบบสอบถามดวยตนเองทั้งหมด
5.2.4 การวิเคราะหขอมูล
ข อ มู ล ที่ ร วบรวมได นํ า ไปวิ เ คราะห โ ดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ หา
ค า ความถี่ (Frequency) และค า ร อ ยละ (Percentage) ของข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพผู ต อบ
แบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใน 8 ดาน สถิติที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบความแตกตางระหวางกลุม
โดยใช t-test และ f-test
5.3 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล จากแบบสอบถามสามารถนํ า มาสรุ ป ผลการวิ จั ย ได
ดังตอไปนี้
5.3.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนครู (รอยละ 94.0)
และเปนผูบริหารสถานศึกษา (รอยละ 6.02)
5.3.1.1 จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ ในภาพรวมกลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งผูบริหารสถานศึกษาและครู สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ
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82.33) รองลงมามีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ 11.65) โดยผูบริหารสถานศึกษา จําแนก
ตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 53.33) รองลงมามี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (รอยละ 45.67) สวนครูที่จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ สวนใหญมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 84.19) รองลงมามีวุฒิการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ
12.39)
5.3.1.2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายศาสนา ในภาพรวมกลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งผูบริหารสถานศึกษาและครู สวนใหญมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี
(รอยละ 81.93) รองลงมามีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 12.05) นอกจากนี้ยังวุฒิการศึกษา อื่น ๆ
(รอยละ 5.22) โดยผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายศาสนา สวนใหญมีวุฒิ
การศึกษาต่ํากว าระดับปริญญาตรี (ร อยละ 73.33) รองลงมามีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี(รอยละ
20.00) สวนครูที่จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายศาสนา สวนใหญมีต่ํากวาวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (รอยละ 82.48) รองลงมามีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (รอยละ 11.54)
5.3.1.3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ในภาพรวมกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้ง
ผูบริหารสถานศึกษาและครู สวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง (รอยละ 53.01)รองลงมา
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก (รอยละ 23.08) และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ (รอยละ
22.89) โดยผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน สวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง
(รอยละ 46.67) รองลงมาปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก (รอยละ 40.00) และปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดใหญ (รอยละ 13.33) สวนครูที่จําแนกตามตามขนาดโรงเรียน สวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดกลาง (รอยละ 53.42) รองลงมาปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ (รอยละ 23.50) และปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก(รอยละ 23.08)
5.3.2 การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
1) การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 8 ดาน ผลการศึกษาพบวา โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ดานผดุงระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีก ารปฏิบัติงานอยูในระดั บมาก สวนดา นที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ ดานการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
2) การดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในด า นการจั ด ระบบบริ ห ารและ
สารสนเทศ ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ
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รายการมีการกํ า หนดปฏิ ทิน การปฏิบัติ งานของสถานศึก ษา มี การปฏิบัติ งานอยู ใ นระดั บ มาก
รองลงมาคือ รายการมีนโยบาย/เปาหมายการพัฒนาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการมีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
3) การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ รายการมี
หลักสูตรสถานศึกษาที่ใชเปนหลักในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
รองลงมาคือ รายการมีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น มีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการครู นักเรียน ผูปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษามี สวนรว มในการจัด ทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี การ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
4) การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ
รายการมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ป หรือ 5 ป และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก รองลงมาคือ รายการมีการดําเนินการตามโครงการ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการผูปกครองและชุมชนมีโอกาสเขามามีสวน
รวม และบทบาทสําคัญในกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง
5) การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในดานการดําเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพ ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ
รายการบุ ค ลากรปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบตรงตามความรู ความสามารถ ความถนั ด และ
ประสบการณ มีการปฏิบัติ งานอยูในระดับมาก รองลงมาคือ รายการการปฏิบัติงาน/กิจ กรรม/
โครงการเปนไปตามแผนที่กําหนด มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก สวนรายการที่มีการปฏิบัติงาน
นอยที่สุด คือ รายการฝายบริหารสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกอยาง
เพียงพอในการดําเนินกิจกรรม /โครงการ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
6) การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในดานการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยรายการที่มีการปฏิบัติงาน
มากที่สุดคือ รายการมีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก รองลงมาคือ รายการการบุคลากรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน /
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กิจกรรมดวยวิธีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก สวนรายการที่มี
การปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการดําเนินการตรวจสอบตามคูมือการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา และรายการมีการตรวจสอบเนนหลักฐานเชิงประจักษหรือตามสภาพจริง มีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางเทากัน
7) การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในภาพรวมมี การปฏิ บั ติ งานอยู ในระดั บมากโดยรายการที่ มี การปฏิ บั ติ งานมากที่ สุ ดคื อ รายการ
สถานศึกษาใหความสําคัญในการประเมินคุณภาพการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก รองลงมา
คือ รายการมีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะหจุดเดนจุดดอยเพื่อนําไปปรับปรุง
คุณภาพผูเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการมี
การประเมินคุณภาพผูเรียนดวยแบบทดสอบมาตรฐาน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
8) การดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในด า นด า นการรายงานคุ ณ ภาพ
การศึกษาประจําป ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมาก
ที่สุดคือ รายการมีคณะหรือบุคคลผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป มีการ
ปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ มาก รองลงมาคื อ รายการมี ก ารรวบรวมผลการดํ า เนิ น งานและผลการ
ประเมินเพื่อจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก สวนรายการที่มีการ
ปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ รายการมีการนําผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาวิเคราะหแปลผลใชเปน
ขอมูลสําหรับปรับปรุงและพัฒนา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
9) การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในดานผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยรายการที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ
รายการสถานศึกษามีการปรับปรุงงานตามรายงานคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ รายการมีการศึกษาวิเคราะหกิจกรรม/โครงการที่ดําเนิน การอยูรวมกัน สนับสนุน
กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ ไดผลดีและนําเทคนิค วิธีการไปใชในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก สวนรายการที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด
คือ รายการมีการเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป ซึ่งครอบคลุม
สาระสําคัญจุดเดนที่ควรผดุงไวและจุดดอยที่ตองแกไขปองกัน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
5.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครู เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
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1) ในภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ตามดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และดานผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามีความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน
2) ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครู เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาและครูที่
ปฏิบัติการสอนสถานศึกษาที่ มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมแตกตาง
กัน
เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอน
สถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามดานการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณ ภาพ
การศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และดาน
ผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษามีความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ไมแตกตางกัน
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5.4 อภิปรายผลการวิจัย
5.4.1 การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทําใหไดขอคนพบวา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก โดยดานที่มีการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
ปฏิบัติ ง านอยู ใ นระดั บ มาก รองลงมาคือ ดานการประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษา สว นดา นที่มีก าร
ปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครูผูสอน มีความรูความเขาใจและความตระหนัก
ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ (จารุวัจน สองเมือง และคณะ
(2552) ที่ไดศึกษา โครงการวิจัยระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม พบวา การศึกษาจะตองมีเปาหมายของการเจริญเติบโตที่มีดุลยภาพทางบุคลิกภาพทั้งมวล
ของมนุษย โดยการฝกฝนทางดานจิตวิญญาณ สติปญญา เหตุผล ความรูสึกและประสาทสัมผัส
ดังนั้นการศึกษาจะตองมุงเนนการเจริญเติบโตของมนุษยในทุกๆดาน เชน ดานจิตวิญญาณ ดาน
จินตนาการ ดานรางกาย ดานวิทยาศาสตร ภาษาศาสตร ทั้งในสวนปจเจกบุคคลและสวนรวม
และโนมนาวดานตางๆ เหลานี้สูความดีและการบรรลุถึงความสมบูรณ จะเห็นไดวา โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือสถาบันที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการสอนของศาสนาอิสลาม ดังนั้นการ
ดําเนินงานในดานนี้ถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติศาสนกิจ (อิบาดะฮฺ) ดวยเหตุนี้จึงไมสามารถ
หลีกเลี่ยงที่สถานศึกษาจะไมนําหลักคําสอนของศาสนา มาเปนกรอบในการดําเนินการได มิใชเปน
เพียงแคหลักการสอนของศาสนาเทานั้น แตจะตองนําหลักการสอนมาใชในทุกมิติ รวมถึงในการ
บริหารจัดการองคกรดวยเชนกัน อีกทั้งแนวคิดเพื่อภารกิจของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
วัฒนธรรมคุณภาพในอิสลาม และหลักการบริหารเพื่อสรางงานคุณภาพ ซึ่งเปนหัวใจหลักของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเพื่อใหการจัดการศึกษามุงพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรและการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเนนการรวม
ตัด สิ น ใจของทุก ฝ า ยทั้ งครู ผูสอน ผู บริห าร ชุ มชนและคณะกรรมการสถานศึ ก ษา เพื่อกํา หนด
แนวทางและวิธีกาประกันคุณภาพของสถานศึกษา ในขณะเดียวกันแสดงใหเห็นวา สถานศึกษามี
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งเปนการจัดการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการ
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน การพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับรายบุคคล ระดับชั้น กลุมสาระ
วิชา และสถานศึกษาเอง ในปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลพื้นฐานอยูแลว ฉะนั้นการนํามาวิเคราะหและ
แปลผลใหมีความหมายจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งไดแก การกําหนด
ภารกิจ วิสัยทัศนและเปาหมาย ตลอดจนการนําผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในรูปแบบที่
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งายตอความเขาใจใหผูปกครอง และชุมชนทราบในดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแสดงใหเห็นวา สถานศึกษามีการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนเปนการสรางความมั่นใจใหผูที่เกี่ยวของ
นอกนี้อาจเปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา สามารถนําไปทางเลือกในการปฏิบัติงาน ตามระบบ หลักเกณฑและวิธีการ การ
ประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึก ษา ซึ่ งแตล ะขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น งาน บุ คลากรใน
สถานศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึก ษา ตั ว แทนผู ป กครอง ชุ ม ชนจะเขา มามี สว นรว มในการ
ดําเนินงานและรับทราบผลความกาวหนา และอุปสรรคอยางตอเนื่อง ตั้งแตการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดทํามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษา แลว
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอผูมีสวนไดสวนเสีย แลวยังมีการผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ซึ่ ง น า จะส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น งานตามระบบหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมมีการ
ดําเนินงานอยูในระดับ “มาก” ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพล จันทรแดง (2545) ที่พบวาการ
ประกันคุณภาพภายในระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน โดย
ภาพรวมอยูในระดับ “มาก” บุญถิ่น วงษสิทธิ์ (2546) ที่พบวาสภาพการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับ “มาก” และ เพ็ญศิริ ทานให (2544)
ที่พบวาสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชนก
เครือขายภาคตะวันออกเฉียง เหนือ รวมทุกดานอยูในระดับ “ปานกลาง”
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผูว ิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
1) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบวามีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
“มาก” ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเตรียมการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในเปนอยางดีโดยมีการัดองคกร มีโครงสรางการบริหารงานในรูปแบบแผนภูมิแสดงไว
อยางชัดเจน มีนโยบาย/เปาหมายการพัฒนาของสถานศึกษา มีแผนการนิเทศและกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
เหมาะสมและทุกฝายมีสวนรวม มีการสรางความตระหนักถึงคุณคาของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการทํางานเปนทีมมีระบบสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
วิชาการ เชน การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลที่ถูกตอง
ครบถวนเปนปจจุบัน มีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
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ตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสมพล จันทรแดง (2545) ที่ไดศึกษาสภาพการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน
พบวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก” ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเทคโนโลยีสมัยใหมเขามามีบทบาท
ในโรงเรียนมากขึ้น ผูบริหารและครูมีความรูในการใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลแทนเอกสาร
ที่เปนกระดาษ ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการใชและจัดเก็บ และสอดคลองกับงานวิจัยของชาติชาย พิม
พิไล (2543) ที่ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ พบว า ด า นการวางแผนพั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศ มี ก าร
ปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก” 2)ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา พบวามีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับ “มาก”
ทั้งนี้อาจเปนเพราะมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวยมาตรฐานการเรียนรู
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน และหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และที่สํ าคั ญ โรงเรี ย นมี ค ณะกรรมการพั ฒ นา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ดีและเข็ม
แข็ง อีกทั้งมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหลักสูตรที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนทองถิ่น
มีการจัดประชุมทบทวน และวิเคราะหผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/บุคคลและสถานศึกษา ในภาพรวม มีการ
พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับสภาพปญหา ความตองการที่จําเปนและทรัพยากรที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ความเขาใจในการทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความสอดคล อ งสั ม พั น ธ ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ จ ะทํ า ให ป ระสบความสํ า เร็ จ ตาม
เปาหมาย จึงมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ “ มาก ” 3)ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พบวามีการปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก” ผูวิจัยมีความเห็นวา โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่คลอบคลุมทุกกิจกรรม และทุกโครงการ มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจตามแผนอยางไดผลดี มีการวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษา เชน การเรียนการสอน การวัดประเมินผล ตลอดจนการ
บริหารจัดการ มีการประสานสัมพันธและมีความสอดคลองกันมุงไปสูเปาหมายรวมกันอยางมี
ระบบ ผูปกครองและชุมชนมีโอกาสเขามามีสวนรวม และบทบาทสําคัญในกิจกรรมตางๆ ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษานําขอมูลตรวจสอบ จุดออน จุดแข็ง มากําหนดจุดเนน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ป หรือ 5 ป และ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จึงมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก” 4)ดานการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวามีการปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก”
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการนําแผนไปปฏิบัติอยางเปนรูป
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ธรรม และยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการนิเทศ ติดตาม การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกขั้นตอนอยางตอเนื่อง และมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อใหเหมาะสมกัน
และทันสมัยอยูเสมอ มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนมีกระบวนการที่เปนระบบ โดยมีการวางแผนปฏิบัติตามแผนตรวจสอบหรือประเมินผล
ปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมพล จันทรแดง (2545) ที่ไดศึกษาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอน
แกน พบวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก” 5) ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
พบวามีการดําเนินงานอยูในระดับ “ปานกลาง” ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา โรงเรียนยังไมไดใชวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไปใชในการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพ
การศึกษา กลไกที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหคุณภาพการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพคือ
การตรวจสอบและทบทวนเปนการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยางเปนระบบ มีการกําหนด
ขอบขาย วิธีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีการใชระบบขอมูลสารสนเทศของงาน
/ ฝายใหเปนประโยชนในการตรวจสอบ มีการตรวจสอบเนนหลักฐานเชิงประจักษหรือตามสภาพ
จริง บุคลากรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน/กิจกรรมดวยวิธีการ ประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ มี
การนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ภายใตความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งแตละขั้นตอนมีภาระงานมากและ
ซับซอน จึงทําใหการดําเนินการในดานนี้ไดเพียงระดับ “ปานกลาง” 6)ดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา พบวามีการปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก” ผูวิจัยมีความเห็นวา โรงเรียนไดใชวิธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย และสถานศึกษาใหความสําคัญในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะหจุดเดน จุดดอยเพื่อ
นําไปปรับปรุงคุณภาพผูเรียน มีการประเมินคุณภาพผูเรียนดวยแบบทดสอบมาตรฐาน มีการวางแผน
ประเมินตนเอง และจัดทําเครื่องมือประเมินตนเอง โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม จึงมีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก” 7)ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป พบวามีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับ “มาก” ผูวิจัยมีความเห็นวา โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษามุงผลสัมฤทธิ์ มีคณะ
หรือบุคคลผู รับผิดชอบการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป มีการรวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินเพื่อจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา มีการเขียนรายงานที่มีความ
ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญโดยแสดงหลักฐานขอมูล และผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาใน
รอบปที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเสนอหนวยงาน
ตนสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบอยางตอเนื่อง มีการนําเสนอผลการ
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ประเมินตนเองไปใชในการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีการนําผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามาวิเคราะหแปลผลใชเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนมีการจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษาครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู จุดเดน/จุด
ดอย แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีผูมีสวนรวมในความรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นภวรรณ ศรีภูธร (2544) ที่ไดศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภาในของโรงเรียนนํารอง สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู พบวาดานการ
รายงาน มีการกําหนดการอยูในระดับ “มาก” 8) ดานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา พบวามี
การปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก” ผูวิจัยมีความเห็นวา ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนมีการ กํากับ
ติดตาม ประเมินผลและผดุงระบบประกันคุณภาพ อยางมีประสิทธิภาพ และเปนกลไก ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีหนาที่หลักในการใหขอมูลยอนกลับเพื่อสงเสริมการ
พัฒนา และประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และพบวาโรงเรียนมีการเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในป
ตอไป ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญจุดเดนที่ควรผดุงไวและจุดดอยที่ตองแกไขปองกัน มีแผนพัฒนา
บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอเนื่องระยะยาว มีการปรับปรุงพัฒนาและรักษาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม มีการศึกษา
วิเคราะหกิจกรรม/โครงการที่ดําเนิน การอยูรวมกัน สนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ
ได ผ ลดี แ ละนํ า เทคนิ ค วิ ธี ก ารไปใช ใ นการพั ฒ นากิ จ กรรม/โครงการให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
ตลอดจนสถานศึกษามีการปรับปรุงงานตามรายงานคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
“มาก” และสอดคลองกับงานวิจัยของ (จารุวัจน สองเมือง และคณะ(2552) ที่ไดศึกษา โครงการวิจัย
ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบวา ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพที่ไดพัฒนาขึ้นมีเปาหมายของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 ประการคือ
1) มุงใหเกิดการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคลองกับเปาหมายการศึกษาในอิสลามของประเทศ
2) สร า งการมี ส ว นร ว มจากทุ ก ฝ า ยในโรงเรี ย น และ 3)เป น ระบบที่ เ ชื่ อ มโยงทุ ก ภารกิ จ สู ก าร
ปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของอี บ าดะห (ศาสนกิ จ )โดยองค ป ระกอบของระบบและกลไก
ประกอบดวย 2 สวนคือ 1) สวนกระบวนการดําเนินงาน ประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย การ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ การมอบหมาย การดําเนินงาน การติดตามงาน และการสรุปงาน 2) สวน
ควบคุมกระบวนการ ประกอบดวย 4 กระบวนการ คือ ตะวักกัลป (การมอบหมายความสําเร็จไป
ยังอัลลอฮฺ) ชูรอ (การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น) นาซีฮัต (การตักเตือนซึ่งกันและกัน) และอูคู
วะห ( การเปนพี่นองกัน) ทั้ง 2 องคประกอบหลักขางตนจะนําไปสูการสรางอามาลซอและฮฺ (งาน
คุณภาพ) ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของอีบาดะฮฺ (ศาสนากิจ)
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สํ าหรั บผลการเปรี ยบเที ยบระดั บการปฏิ บั ติ งานตามความคิ ดเห็ นของผู บริ หาร
สถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมผูบริหาร
สถานศึ กษาและครู ที่ ปฏิ บั ติ การสอนสถานศึ กษาที่ มี ข นาดต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน
เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอน
สถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามดานการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการดําเนิ นการตามแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณ ภาพ
การศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และดาน
ผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษามีความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกั บการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เรืองเดช เพ็งจันทร (2546) ที่ไดศึกษาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชัยภูมิ ที่เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของผูบริหารและ
ครูผูสอน จําแนกตามขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยภาพรวมทุกดานพบวา
การดําเนินงานไมแตกตางกัน แสดงวาผูบริหารและครูผูสอนทุกโรงเรียนลวนแตใหความสําคัญกับ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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5.5 ขอเสนอแนะ
5.5.1 ขอเสนอแนะผูบริหารสถานศึกษา
1)ควรไดมีการกําหนดนโยบายการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยางเปนระบบ โดยกําหนดเปนแนวทาง วิธีการประเมินใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใชรูปแบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาแบบองครวม
และรูปแบบอื่นๆ
2) การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก เปนภารกิจที่
สําคัญของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรกําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาใหเหมาะสม
กับผูเรียน ทองถิ่น และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานใหชัดเจนโดยใหบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
3) ควรมีการจัดประชุมสัมมนาการดําเนินงานตามระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายทุก
ระดับ นําผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปวางแผนแกไขปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบในระดับสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
4) ควรรวบรวมผลการประเมินภายในมาวิเคราะห สังเคราะห แปลผลในภาพรวม
ทั้งหมด แลวนํามาเสนอผลการประเมินตอผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาและปรับปรุงงานของตนเองตอไป
5) ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน และรายงาน
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะตองกระทําอยางตอเนื่องและ
จริงจัง ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อนําผลที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตอไป
5.5.2 ขอเสนอแนะครูผูสอน
1) ผูบริหารระดับสูง ควรสรางความตระหนักถึงคุณคาของการประกันคุณภาพ
ภายในและการทํางานเปนทีมใหแกบุคลากร
2) ดานการเตรียมการและการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาควรมีการ
ประชาพิจารณธรรมนูญสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหไดขอคิดเปนที่หลากหลาย จัดทําแผนพัฒนาให
สอดคลองกัน กําหนดทิศทาง กําหนดการนิเทศติดตาม กํากับและประเมินผลทั้งในระดับบุคคล
สถานศึกษา กลุมงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศพื้นฐานเพื่อปรับปรุง
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ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให เ หมาะสม ตลอดจนใช เ ทคโนโลยี ม าใช ใ นการเก็ บ
ประมวลผลและนําเสนอขอมูล
3) สถานศึกษาควรเล็งเห็น และใหความสําคัญในการวิจัยและพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัฒกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4) โรงเรี ย นควรส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรครู มี ข วั ญ และกํ า ลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
5) โรงเรียนควรดําเนินการใหมีการวัดผลและประเมินผลนักเรียนดวยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย
6) โรงเรียนควรจัดระบบการบริหารจัดการโดยใหบุคลากรมีสวนรวมทุกขั้นตอน
และมีการกําหนดบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานอยางชัดเจน
5.5.3 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาวิจัยเกีย่ วกับปญหาและแนวทางการแกปญหาการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
2) ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับสภาพการ
ปฏิบัติงาน ปญหาและแนวทางการแกปญหาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใน
โรงเรียนตนแบบ โรงเรียนในฝน โรงเรียนแกนนํา หรือทุกสถานศึกษาทั่วประเทศ
3) ควรมีการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคูไปกับการวิจัยเชิง
ปริมาณ ทั้งนีแ้ ละทั้งนั้นเพือ่ ใหไดขอมูลเชิงประจักษในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. อาจารยอุดม

ประพฤติ

ผูประเมินภายนอก (สมศ.) หางหุนสวน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
2. อาจารยอับดุลสุโก ดินอะ
ผูบริหารโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ,ผูประเมินภายนอก
(สมศ.) หางหุน สวน การวัดและประเมินผลการศึกษา
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(สมศ.) หางหุนสวน การวัดและประเมินผลการศึกษา
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค “เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระดับการ
ปฏิบัติงานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ”
2. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติงานในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน
4. แบบสอบถามนี้สําหรับหาขอมูลเพื่อการวิจัยเทานั้น จึงใครขอความรวมมือจาก
ทานไดโปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพจริงใหมากที่สุด คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยาง
มากตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตลอดจนสะทอนการ
ดําเนินงานและใชวางแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว การประมวลผลการวิจัยจะพิจารณา
เปนภาพรวม จึงไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของทานแตประการใด
ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

นางสาวรอบีหยะ หมะขะเหร็ม
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนามนุษยและสังคม
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
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ตอนที่ 1
สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม

คําชี้แจง
โปรดเขียนเครือ่ งหมาย / ลงในชองวาง ( ) หนาชองขอความที่ตรงกับ
ความเปนจริงเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1. ตําแหนง
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รักษาการแทนฯ
ครูผูสอน

2. วุฒิการศึกษา
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

สามัญ
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ ระบุ......................

3. ขนาดของสถานศึกษา
( ) ขนาดเล็ก
( ) ขนาดกลาง
( ) ขนาดใหญ

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ศาสนา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ ระบุ.........................
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ตอนที่ 2
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

คําชี้แจง
ในฐานะที่ผูตอบแบบสอบถามเปนผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โปรดอานและพิจารณาขอความเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของทานในแบบสอบถามแตละขออยางละเอียดและพิจารณาวา ทานมีความคิดเห็นในแต
ละประเด็นวาสถานศึกษาของทานมีระดับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา อยูในระดับใดแลวทําเครื่องหมาย / ในชองทางขวามือเพียงขอละชองเดียว ตามความ
เปนจริง โดยมีเกณฑพิจารณาดังนี้
5
4
3
2
1

ขอที่

1.
2.
3.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับการปฏิบัติงานมากที่สุด
มีระดับการปฏิบัติงานมาก
มีระดับการปฏิบัติงานปานกลาง
มีระดับการปฏิบัติงานนอย
มีระดับการปฏิบัติงานนอยที่สุด

รายการ
ดานที่ 1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารงานในรูปแบบแผนภูมิแสดง
ไวอยางชัดเจน
มี ก ารเผยแพร โ ครงสร า งการบริ ห ารงานไว ใ นคู มื อ ครู ห รื อ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
มีคู มื อ / เอกสารการพรรณนาบทบาทหน า ที่ข องบุ ค ลากรตาม
โครงสรางและบทบาทหนาที่ของงานทุกฝายอยางชัดเจน

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ขอที่

รายการ

4.
5.
6.

มีนโยบาย / เปาหมายการพัฒนาของสถานศึกษา
มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
มีแผนการนิเทศและกํากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคคลากร

7.

ผูบริหาร ครู ผูปกครองและชุมชนไดสรางความสัมพันธในการ
รวมกันจัดการศึกษา
มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางเหมาะสมและทุกฝายมีสวนรวม
มีการสรางความตระหนักถึงคุณคาของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการทํางานเปนทีม
สถานศึกษาอํานวยความสะดวกกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ

8.
9.
10.
11.

มีการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางใน
การบริ ห าร / ปฏิ บั ติ ง าน ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นา
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
12. มีระบบสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารวิชาการ
เชน การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การ
วัดและประเมินผลที่ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน
13. มี ก ารวางแผนจั ด เก็ บ ข อ มู ล สารสนเทศได ถู ก ต อ งครบถ ว น
สมบูรณ เปนปจจุบันและสอดคลองกับภารกิจ
14. มี ก ารนํ า ข อ มู ล สารสนเทศไปใช ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
15. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
16. ครู นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษามีสวน
รวมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
17. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ใชเปนหลักในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน
18. มีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน-ทองถิ่น
19. มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกป
20. มีการเทียบมาตรฐานการศึกษาของผูเรียนในแตละชวงชั้น
21. มี ก ารจั ด ประชุ ม ทบทวน และวิ เ คราะห ผ ลการประเมิ น การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของฝาย / กลุมสาระการเรียนรู / บุคคล
และสถานศึกษาในภาพรวม

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ขอที่

ระดับการปฏิบัติ
รายการ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

22.

ดานที่ 2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
มีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านให ส อดคล อ งกั บ สภาพป ญ หา ความ
ตองการที่จําเปนและทรัพยากรที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน

23.

มีการเผยแพรเกี่ยวกับการศึกษาระดับสถานศึกษา หนวยงานตน
สังกัด และชุมชนรับรู
24. มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการทํามาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ
กอใหเกิดความสอดคลองสัมพันธไปสูการปฏิบัติงานที่จะทําให
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ดานที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
25. มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจตามแผนอยางไดผลดี
26. มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษา เชน
การเรียนการสอน การวัดประเมินผล ตลอดจนการบริหารจัดการ
มีการประสานสัมพันธและมีความสอดคลองกันมุงไปสูเปาหมาย
รวมกันอยางมีระบบ
27. มี ก ารดํ า เนิ น การตามโครงการ กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
28. ผูปกครองและชุมชนมีโอกาสเขามามีสวนรวม และบทบาทสําคัญ
ในกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
29.
30.

31.
32.

สถานศึ ก ษานํ า ข อ มู ล ตรวจสอบ จุ ด อ อ น จุ ด แข็ ง มากํ า หนด
จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ป หรือ 5 ป และ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ดานที่ 4 การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการกําหนดการตามแผนโดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
มี ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตาม การดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาทุกขั้นตอนอยางตอเนื่อง
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ขอที่

รายการ

33.

มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาอยางต อเนื่อง เพื่อ ใหเหมาะสมกันและทันสมั ยอยู
เสมอ
มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
บุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับมีการดําเนินการไปอยางสอดรับกัน
อยางเปนระบบ และมุงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
บุคลากรปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบตรงตามความรู ความสามารถ
ความถนัดและประสบการณ

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านตามคู มื อ / แนวทางการปฏิ บั ติ ง านหรื อ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน / กิจกรรม / โครงการเปนไปตามแผนที่กําหนด
ฝายบริหารสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอยางเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม / โครงการ
มีกระบวนการที่เปนระบบ โดยมี การวางแผนปฏิบัติตามแผน –
ตรวจสอบหรือประเมินผล-ปรับปรุงและพัฒนา
ดานที่ 5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
มีคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
มีก ารกํา หนดขอบขา ย วิ ธี การตรวจสอบและทบทวนคุ ณ ภาพ
การศึกษา
ดําเนินการตรวจสอบตามคูมือการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา
มีการตรวจสอบเนนหลักฐานเชิงประจักษหรือตามสภาพจริง
มีการตรวจสอบครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา
มีการใชระบบขอมูลสารสนเทศของงาน / ฝายใหเปนประโยชน
ในการตรวจสอบ
บุค ลากรมีก ารตรวจสอบการปฏิบั ติง าน / กิจ กรรมดว ยวิ ธีก าร
ประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ขอที่

รายการ

49.

มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ดานที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา
มีการแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึก ษาของ
สถานศึกษา
มีการวางแผนประเมินตนเอง และจัดทําเครื่องมือประเมินตนเอง
โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
มีการประเมินคุณภาพผูเรียนดวยเครื่องมือที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเอง

49.

50.
51
52.
53.

มีการประเมินคุณภาพผูเรียนดวยแบบทดสอบมาตรฐาน

54.

สถานศึกษาใหความสําคัญในการประเมินคุณภาพการศึกษา

55.

มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะหจุดเดน จุด
ดอยเพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพผูเรียน

ดานที่ 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
56. มีคณะหรือบุคคลผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป
57. มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินเพื่อ จัดทํา
รายงานคุณภาพการศึกษา
58. มีการเขียนรายงานที่มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญ
โดยแสดงหลักฐานขอมูล และผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาในรอบ
ปที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได
59. มี ก ารจั ด ทํ า รายงานประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาเสนอ
หนวยงานตนสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบอยางตอเนื่อง
60. มี ก ารนํ า เสนอผลการประเมิ น ตนเองไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
61. มีการนําผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาวิเคราะหแปลผลใช
เปนขอมูลสําหรับปรับปรุงและพัฒนา

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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62.

มี ก ารจั ด ทํ า รายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาครอบคลุ ม มาตรฐาน
การศึกษา การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู จุดเดน / จุดดอย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีผูมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน
ดานที่ 8 การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มีการเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
ปตอไป ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญจุดเดนที่ควรผดุงไวและจุดดอย
ที่ตองแกไขปองกัน
มีแผนพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอเนื่อง
ระยะยาว
มีการปรับปรุงพัฒนาและรักษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่องและทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม
มีการศึกษาวิเคราะหกิจกรรม / โครงการที่ดําเนิน การอยูรวมกัน
สนั บ สนุ น กิจ กรรม/โครงการที่ ดํ า เนิน การไดผ ลดี แ ละนํ า เทคนิ ค
วิธีการไปใชในการพัฒนากิจกรรม / โครงการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

63.

64.
65.
66.

67.

ระดับการปฏิบัติงาน
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

สถานศึกษามีการปรับปรุงงานตามรายงานคุณภาพการศึกษา

ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ชื่อ - สกุล
นางสาวรอบีหยะ หมะขะเหร็ม
รหัสประจําตัวนักศึกษา
4911121029
วุฒิการศึกษา
วุฒิ
ชื่อสถาบัน
ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบันราชภัฏสงขลา
( วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
( วิชาโทเทคโนโลยีและนวัฒกรรมทางการศึกษา)
ตําแหนงและสถานที่ทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนกีญามุดดีน ตําบลปาชิ่ง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ปที่สําเร็จการศึกษา
2541

