
ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ        การดําเนินงา
           ของโรงเรียน
           เขตอําเภอเม

ผูเขียน            พระอธิการส

ปริญญา            ศึกษาศาสตร

คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
           รองศาสตรา
           อาจารย  ดร.

บท

การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาการดําเนินง
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษ
เขตอําเภอเมืองเชียงใหม  ประชากรในการศึกษาค
การศึกษาและคณะครูในปการศึกษา 2545  จําน
แบบเลือกตอบ  แบบมาตราสวนประมาณคา แ
คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ

ผลการศึกษา พบวา ผลการดําเน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตอําเภ
ดานกระบวนการและปจจัย สวนใหญมีผล
ที่สําคัญมากที่สุดในดานผลผลิต คือ นกัเรยีนมฐี
ขอเสนอแนะคือ ผูบริหารภาครัฐ และระดั
อยางเพียงพอและใหความเอาใจใสในปญหาตาง 
ปจจัย คือ ครู บุคลากร ไมเขาใจขั้นตอนว
ขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ขอเส
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความ ชัดเจน
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กง
นประกันคุณภาพการศึกษา
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา
ืองเชียงใหม

ุพล      คิดขางบน

มหาบัณฑิต  ( การบริหารการศึกษา )

จารย ดร.ชูชีพ   พุทธประเสริฐ   ประธานกรรมการ
สุวรรณ   หมื่นตาบุตร               กรรมการ

คัดยอ

านและผลการประเมินตนเอง พรอมทั้งปญหาและ
าของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
รั้งนี้ คือ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
วน  114 รูป/คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ละแบบปลายเปด นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใช

ินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน           
อเมืองเชียงใหม ทั้ง 3 ดาน คือ ดานผลผลิต              
การดําเนินงานอยูในระดับพอใช สวนปญหา                  
านะทางครอบครัวยากจนและมีปญหาทางครอบครัว              
บสถานศึกษาควรใหการสนับสนุนงบประมาณ          
ๆ ใหครอบคลุมทุกดาน  ดานกระบวนการและ
ิธีการที่ชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา            
นอแนะ คือ ควรมีการปรับปรุงขั้นตอนการจัดทํา   

 และแนะนําใหครู บุคลากรไดเขาใจอยางทั่วถึง
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