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บทคดัย่อ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 81 ก าหนดให้มีกฎหมายเก่ียวกบั
การศึกษาแห่งชาติ  จึงไดมี้การยกร่างพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และได้
ก าหนดไวใ้นหมวดท่ี 6 มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ทุกระดบั ประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการ
ประกนัคุณภาพภายนอก โดยให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาและให้ถือว่าการการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
การศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้
สงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา 

ในงานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการจดัท าและพฒันาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา  ในรูปแบบ 
ฐานขอ้มูลเวบ็ (Web  Database) โดยโปรแกรมพีเอช็พี ( PHP) โดยระบบจะจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน            
การประเมินในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงในระบบสามารถค านวณผลของการประเมินผา่น
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยท าให้ผูป้ฏิบัติงานและผูป้ระเมินสามารถปฏิบัติงานด้าน       
การประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินไดอ้ย่างแม่นย  าและรายงานการประเมินท่ีถูกตอ้งและ
รวดเร็ว 
  จากผลการทดสอบระบบในการใชง้าน พบว่าระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถช่วยท าให้ผูป้ระเมิน  
และผูป้ฏิบติังาน สะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังาน  ระบบมีความโปร่งใสเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อให้เกิดความ
มัน่ใจในคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา 
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Abstract 
 The constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2550 section 81 defined the national 
education law and then there was the draft law on national education act B.E. 2542 and defined in 
category 6th Education Standard and Quality to have the education quality assurance system to 
develop the education quality for all levels. It consisted of the internal and external quality 
assurance system and determined the supervised division and school to arrange the internal 
quality assurance system in schools. Also, the internal quality assurance was one part of education 
management, which had to perform continuously by arranging the annual report submitting to the 
related supervising division and revealing to the public in order to develop the quality and 
standard of the education. 

This research presented the arrangement and development of the education quality 
assurance system in the form of Web Database by PHP program. The system recorded the 
document and evidence of assessment in the electronic form, therefore, the system was able to 
calculate the assessment result via the internet network system to assist the users and the 
assessment staff able to evaluate and analyze the assessment result accurately and report the 
assessment result accurately and fast.  
 The test result of the system usage found that the developed system was able to assist the 
assessment staff and the users to work conveniently and fast. The system had transparency to 
develop the education institute to have the quality, which was accepted by the parents and 
communities, and the related units to be confident in the education quality, and the quality of the 
education institute. 


