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 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงาน
ตามระบบประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลพฒันาตน้น ้ าขุนคอง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาล
พฒันาตน้น ้ าขุนคอง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีขั้นตอนการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 
การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายใน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
คือ ผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนอนุบาลพฒันาตน้น ้ าขุนคอง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาและการร่างแนวทางการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายใน ประชากร
ท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนอนุบาล
พฒันาตน้น ้ าขุนคอง ศึกษานิเทศก์ และผูอ้  านวยการสถานศึกษาระดบัปฐมวยั ท่ีไดรั้บผลการประเมิน
ภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 
ในระดบัดีมากทุกตวับ่งช้ี จ  านวน 11 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ การประชุมเชิงปฏิบติัการและ
แบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสรุปอุปนยั และขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของแนวทางการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายใน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
คือ ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบตรวจสอบแนวทางการด าเนินงาน
ตามระบบประกนัคุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และความเป็นไปได ้
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้ง 8 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ดา้นการด าเนินงานตาม
แผนพฒันา การจดัการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน และดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัน้อย ปัญหาท่ีพบคือ สถานศึกษาไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการดา้นต่าง ๆ ขาด
การวางแผนการด าเนินงานและโครงสร้างการบริหารงาน ท่ีเป็นระบบ ชัดเจน การก าหนดบทบาทหน้าท่ี
บุคลากรของสถานศึกษาและผูรั้บผดิชอบ ยงัไม่เหมาะสม ไม่ชดัเจน สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั
มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนอ้ย  อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเขา้ใจใน
การด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในค่อนขา้งนอ้ย 
 ส่วนแนวทางการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาควรมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สร้างความรู้ความเขา้ใจ และบทบาทหนา้ท่ี

ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

มีการจดัท าปฏิทินการด าเนินงาน และด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยมีการจดัระบบขอ้มูลและ

สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ถูกตอ้ง และให้เป็นปัจจุบนั รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบจาก

สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัจดัท ารายงานประเมินตนเอง และมีการเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ 

 ผลการตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ แนวทางการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลพฒันาตน้น ้ าขุนคอง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั

เชียงใหม่พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

  This independent study has 2 objectives which are 1) to study the conditions and problems 
of internal quality assurance system procedure of Anuban Pattanatonnamkunkong School, Chiang Dao 
District, Chiang Mai Province and 2) to study the guidelines of internal quality assurance system 
procedure of Anuban Pattanatonnamkunkong School, Chiang Dao District, Chiang Mai Province.   
There are 3 procedures of this study. The first procedure is to study the conditions and problems of  
internal quality assurance system procedure. The population used in this study were the administrators, 
the teachers and the Basic Education committee of Anuban Pattanatonnamkunkong School. The tools 
used in this study was questionnaires and the data was analyzed by using average and standard 
deviation. The second procedure is to study and draft the guidelines of internal quality assurance 
system procedure. The populations used in this study were the administrators, the teachers and the 
Basic Education committee of Anuban Pattanatonnamkunkong School, educational supervisors and 
directors of kindergarten school who had the excellent result in every indicators from Office for 
National Education Standards and Quality Assessment (2011-2015), totally 11 people. The tools used in 
this study were workshop and workshop record. The data was analyzed by inductive inference. The third 
procedure is to examine the effect of the guidelines of  internal quality assurance system procedure. 
The populations used in this study were 5 experts and the tools used in this study was the examination 
form for the guidelines of  internal quality assurance system procedure to examine accuracy, suitability 
and possibility. The data was analyzed by using average and standard deviation.       
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 The study result of the internal quality assurance system procedure, according to the ministerial 
regulations, system, regulations and procedures of quality assurance, 2010, in 8 dimensions which 
are school standard determination, making educational developing plan of the school aiming to quality 
standard, arranging management system and information technology, the procedure following the 
school's education administration development plan, the quality assurance assessment, the internal 
quality assessment as in the school's educational standard, the arrangement of annually report which 
is the internal quality assessment report and the continued educational quality development, the overall 
was in minimum level. The problem was the school have not had the appointment of any committees, 
lacked of procedure plan and lacked of systematic organization structure. The responsibility 
determination for educational staff was inappropriate. The school and its affiliation had little quality 
assurance assessment and the teacher and educational staff had little understanding of internal 
quality assurance system procedure.       

 The guideline of internal quality assurance system procedure, there should be an appointment of 
the committee of school standard determination, providing more understanding for every involving 
sector, providing more opportunities for them to be participated in the procedure, arranging procedure 
calendar and proceed according to the plan by collecting all data and information correctly and up to 
date. There should also be a supervision, monitoring and examination from the school and its affiliation, 
arranging self assessment report and providing it to the public.  

 The Auditing result of possibility, suitability and usefulness of the guidelines of internal   
quality assurance system procedure of Anuban Pattanatonnamkunkong School, Chiang Dao District, 
Chiang Mai Province was in the highest level.         


