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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
 

ความเปนมาและความสําคญั 
 
  การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของบุคคล 
และสังคมมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของ รัฐธรรมนูญแหง          
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ระบุไววาบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ                   
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการ
ศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน ทั้งนี้

ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแล
ของรัฐ ยอมไดรับความคุมครองทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ และมาตรา 81 ระบุไววา รัฐตองจัด

การศึกษา       อบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหความรูคูคุณธรรม จัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับ  การศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในดาน
ศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพ
ครู และ            สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ เปาหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษา       จึงมุงพัฒนาคุณภาพผู เรียน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง รางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรม และดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน สถานศึกษาตองมีการบริหารการจัดการอยางเปนระบบ            
ตอเนื่อง เริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางชัดเจน
เหมาะสมวางแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง รวมทั้งตรวจสอบ
ประเมินผลปรับปรุงแกไขและรายงายผลอยางสม่ําเสมอ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองบริหารการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาที่ผลักดัน
ใหกระบวนการทํางานในทุกระดับของสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินไปสอดรับกัน

เปนระบบ มุงหนาไปในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไวเพื่อบรรลุเปาหมายของการประกันคุณภาพ            
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการบริหาร การจัดการคุณภาพ สรางความมั่นใจใหกับ        
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ทุกฝายที่ เกี่ยวของวา ผู เรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว                 
บนรากฐานของ หลักวิชาขอเท็จจริงหลักฐานเชิงประจักษและความสมเหตุสมผลเปนสําคัญ   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกนั
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน

คุณภาพภายนอก การกําหนดระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม      
ที่ในกฎกระทรวงกําหนด  

มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด          
หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธรณชน เพื่อนําสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งเปน       
หนวยงานที่มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่ พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยใหคํานึงถึง
ความมุงหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

นี้ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอย  1 ครั้ง ในทุก 5 ปนับตั้งแต
การประเมินครั้งสุดทายและการเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  

มาตรา 50  ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพโดยจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษาตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของ             
สถานศึกษารวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติม ในสวนที่
พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฎิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอก ที่สํานักงาน             
ดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น   

มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐาน          
ที่กําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะ                 
การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่
กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาว ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข 
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             ในป พ.ศ.2544  กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศนโยบาย เร่ือง ระบบหลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย โดยให               
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา             
เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูเกี่ยวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา           
มีความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค  ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544  : 1) 
            สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดนโยบาย โดยใหมีระบบ
การประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามารถแสดงใหเห็นไดทั้งในดานปจจัย ดาน
กระบวนการ และดานผลผลิต ที่ผูบริหารและครูตองถือเปนเปาหมายในการดําเนินการพัฒนาผูเรียน
ใหไดตามเกณฑที่กําหนด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน                 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยใหทุกหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของไดระดม
สรรพกําลังตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายของ           
การศึกษา คือ ใหเปนแหลงพัฒนาทรัพยากรมนุษย และมุงพัฒนาใหนักเรียนเปนคนที่มีคุณภาพ           
เหมาะสมกับสภาพความจําเปนของทองถ่ินอีกทางหนึ่ง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2544 : 5) 
              สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถม-
ศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ไดนํานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฎิบัติดวย
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาป 2545 - 2548     
วาตองพัฒนาการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบใหมีประสิทธิผลเปนประจักษแกสังคม ดังนี้                        
เรงพัฒนาสถานศึกษาและผูเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนดและตามความตองการ

ของทองถ่ิน เนนสถานศึกษาใหมีศักยภาพในการจัดการศึกษาใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐาน            
อยางแทจริงโดยสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเปนผูดําเนินการระดับปฏิบัติการ (สํานักงาน        
การประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม, 2545 : 1) 
             สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมแตง  รับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพื้นที่               
อําเภอแมแตงในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีหนังสือส่ังการอางถึงที่ ศธ.1117.10/804 ลงวันที่ 2 
พฤษภาคม 2545 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ถึง ผูบริหารสถานศึกษา        
ทุกแหงในสังกัด ใหสถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคือ เรงพัฒนาสถานศึกษา
และผูเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด และความตองการของทองถ่ินใหเปนไป
ตามการประเมินตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และ
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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดเกณฑการประเมิน 
มาตรฐานใหสถานศึกษานําไปประเมินตนเองเปนการเตรียมความพรอมที่จะรับการประเมินจาก

องคกรภายนอก (สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมแตง, 2545) 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 72 วรรค 3 กําหนดใหภายในหกป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหกระทรวงจัดใหมีการประเมินผลภายนอกครั้งแรกของ
สถานศึกษาทุกแหง  ดังนั้นสถานศึกษาทุกแหงทุกระดับการศึกษาตองตระหนักใหความสําคัญกับ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยผูบริหารสถานศึกษาตองใชภาวะผูนําบริหารจัดการ

ใหบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษารวมมือ จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อรองรับ
การประเมินภายนอกผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดาน
กระบวนการและดานปจจัยของสถานศึกษา ตามกระบวนการบริหารโดยประยุกตใช ทรัพยากรการ
บริหาร 4M’s ทฤษฎีการบริหารองคกรสูความเปนเลิศของ The Mckinsey Seven S’s (7-S) และ                
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่ เปนเลิศ 2545 (2002  Education Criteria for 
Performance Excellence) และระดับคุณภาพการศึกษาดานกระบวนการ และ ดานปจจัยตาม           
เกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของ           
สถานศึกษาในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 
         การวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ              
สถานศึกษาอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดังตอไปนี้ 
            1. เพื่อศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา ดานปจจัย และ                          
ดานกระบวนการของสถานศึกษา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยประยุกตใชทรัพยากร               
การบริหาร 4M’s ทฤษฎีการบริหารองคกรสูความเปนเลิศของ The Mckinsey Seven S’s (7-S) และ 
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่ เปนเลิศ 2545 (2002  Education Criteria for 
Performance Excellence) 
                     2.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการศึกษา ดานปจจัยและดานกระบวนการ ของสถานศึกษา
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
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                     3. เพื่อศึกษาความสอดคลองความพรอมสถานศึกษาอําเภอแมแตง กับ ระดับคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ในการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
          1.  ผูสนใจสามารถนําผลของการศึกษาวิจัยเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการศึกษา 
และเตรียมสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
             2. ผูเกี่ยวของกับการศึกษาทุกระดับไดทราบจุดเดนจุดดอยของความพรอมดานปจจัย

และดานกระบวนการในการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา
และกําหนดแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

3. ผูสนใจสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา                
ความพรอมในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
สมมุติฐาน 

 
สถานศึกษาที่มีความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสูง ระดับ             

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  อยูในระดับคุณภาพที่สูงเชนกัน 
                    
ขอบเขตการวจัิย 
 
   การวิจัยครั้ งนี้ เปนการศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ              
สถานศึกษาอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
      1. ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม            
มาตรฐานการศึกษาดานปจจัย และดานกระบวนการของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน        
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทรัพยากรการบริหาร4M’s  ทฤษฎีการบริหารองคกรสูความเปนเลิศตาม
กรอบวิเคราะหของ The Mckinsey Seven S’s (7-S) และเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงาน               
ที่เปนเลิศ (2002  Education Criteria for Performance Excellence) มีเนื้อหาสาระสําคัญคือ 
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        1.1  มาตรฐานการศึกษา ดานปจจัย และ ดานกระบวนการ ของสํานักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก 
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
                   1.1.1  ดานกระบวนการ 
                                  (1) มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง และการบริหารงาน 
อยางมีระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
                                  (2) มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ   และ ความรวมมือกับ         
ชุมชนในการพัฒนา การศึกษา 
                                  (3) มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม และ การเรียนการสอนโดย            
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                              1.1.2  ดานปจจยั 
                                  (1) มาตรฐานที่ 20   ผูบริหารมีภาวะผูนํา  และ  มคีวามรูความสามารถใน       
การบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุน ใหบุคลากรเกิดความมุงมั่นในการพัฒนา 
                                  (2) มาตรฐานที่ 22  ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรยีนการสอน       
อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                                  (3) มาตรฐานที่ 24  ครูมีวุฒิ/ความรูความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบและ
มีครูเพียงพอ 
                                  (4) มาตรฐานที่ 25  สถานศึกษามหีลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มี
ส่ือ การเรียนการสอน ที่เอื้อตอการเรียนรู 

   1.2  แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 
            1.2.1  ปจจัยพื้นฐานการบริหาร หรือทรัพยากรการบริหาร 4M’s   

        1.2.2  การบริหารองคการสูความเปนเลิศของ The Mckinsey Seven S’s (7-S)  
        1.2.3  เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ  2545 (2002 Education 

Criteria for Performance Excellence) 
การศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม ไดประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทั้ง 3 มาเปนตัวแปรวิเคราะหงานวิจัยประกอบดวย 7 
ตัวแปรดังนี้ 
                       (1)  ยุทธศาสตร (Strategy) 
                             (2)  โครงสราง (Structure) 
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                             (3) บุคลากร (Staff)) 
                             (4)  การจัดการกระบวนการ ( Process Management) 
                             (5)  คานิยมรวม  (Shared Values) 
                             (6)  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) 
                             (7) งบประมาณ  (Budgeting)  
         

2.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
                  2.1 ประชากร ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ในสถานศึกษา อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2545 จํานวน 50 โรงเรียน ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 53 คน               
ครูผูสอนจํานวน 400 คนรวมทั้งส้ิน 453   คน 
                        2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาไดแก
โรงเรียนในโครงการ 1 โรงเรียน 1 ตําบลของสถานศึกษาอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมโดยศึกษา
กลุมตัวอยางจํานวน 13 โรงเรียนผูบริหารจํานวน 15 คนครูผูสอนจํานวน 150 คนรวมทั้งส้ิน 165 คน 
 

3.   ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 
       3.1  ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา  ดานปจจัย  และ  ดานกระบวนการ 

ของสถานศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
                       3.2 ระดับคุณภาพการศึกษามาตรฐานดานปจจัยและดานกระบวนการของสถานศกึษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
ขอตกลงเบื้องตน 

 
       การประเมินความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม จะประเมินความพรอมดานปจจัย และดานกระบวนการ วา ถาการจัดการดานปจจัย
และดานกระบวนการมีความพรอมคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนของสถานศึกษาตองมีคุณภาพ   
อยางแนนอน  ดัง วรภัทธ   ภูเจริญ กลาววา การประกันคุณภาพนั้นเนนปองกันที่ปจจัยนําเขา 
(Input)และกรอบการทํางาน ไมไดเนนผลลัพธ คือ ถาควบคุมให Input  และ Procees ไมแปรปรวน
แลว      ผลลัพธยอมคงเสนคงวา หมายความวา การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ อยูที่การจัดการดาน
ปจจัย           และดานกระบวนการ หากดําเนินตามมาตรฐานที่กําหนดแลวมาตรฐานดานผูเรียนตอง
มีคุณภาพ            (วรภัทธ  ภูเจริญ, 2541:16) และมาซาโอะ อุเมดะ (Masao Umeda) ไดกลาวถึง การ
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ควบคุมคุณภาพ    มีหลักบนพื้นฐานที่วา “ถาสามารถรักษากระบวนการผลิตใหอยูในระดับที่
ตองการแลวจะได          ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาจากกระบวนการอยางแนนอน” (อางในสัญญา
เศรษฐพิทยากุล, 2546 : 6) 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
   ความพรอม (Readiness) หมายถึง สภาพที่พึงมีพึงประสงคที่ระบุไวตามมาตรฐาน       
การศึกษาของสถานศึกษาในดานปจจัย และดานกระบวนการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาสูการประกัน      
คุณภาพการศึกษา  
        การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การใหความมั่นใจ           
แกผูเรียนผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของวาสถานศึกษามีแนวทางการจัดและพัฒนาคุณภาพ         
การศึกษาที่ชัดเจนและสอดคลองกับหลักการ นโยบาย และจุดเนนของแผนการศึกษาของรัฐ และ
สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแนวทางอยางเปนรูปธรรม เพื่อคุณภาพทางการศึกษาที่ดีของผูเรียน 
 สถานศึกษา (Institutions) หมายถึง โรงเรียนในโครงการ1 ตําบล 1โรงเรียนในอําเภอ
แมแตง จังหวัดเชียงใหม 

   ระดับคุณภาพ (Qualification) หมายถึง ประเด็นที่ใชในการพัฒนาและตัดสินคุณภาพ
หรือความสําเร็จของการปฏิบัติงานในแตละตัวบงชี้ ตามมาตรฐานที่เหมาะสมและยอมรับได                
ซ่ึงมีขอพิจารณาและการใหระดับคุณภาพตามขอตกลงที่กําหนดไว 
                    มาตรฐานการศึกษา (Standard) หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพ                 
ที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักเทียบเคียง
สําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ                
ทางการศึกษา 
                    ความสอดคลอง (Agree) หมายถึง การเปรียบเทียบระหวางความพรอมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามกรอบความคิดในการวิจัยกับระดับผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาใน

การประกันคุณภาพการศึกษา 
การประเมินตนเอง (Self - Evaluation) หมายถึง การสํารวจสภาพจริงของการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการประกนัคุณภาพการศกึษา 
              ยุทธศาสตร (Strategy) หมายถึง การกําหนดทิศทางวิธีการดําเนินงานที่ใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหาร และการพัฒนางานของสถานศึกษาในความรับผิดชอบใหบรรลุวัตถุประสงคภายใน
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ระยะเวลาที่กําหนด คือมีแนวทางดําเนินงานที่นําไปสูความสําเร็จสนองตอนโยบายการประกัน          
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
           โครงสราง (Structure) หมายถึง การกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ ภารกิจ และ
ระบบงานตางๆในการทํางานตามสายงานของสถานศึกษาที่เปนเอกภาพสอดคลองกัน และ
สนับสนุน      การดําเนินงานไปสูเปาหมายดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
           บุคลากร (Staff) หมายถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงและปฏิบัติงาน            
ในสถานศึกษาตามกระบวนงานตางๆ ตลอดจนมีความตระหนักในการพัฒนาและปฏิบัติงาน ใหบรรลุ
เปาหมาย มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับตอยุทธศาสตรการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
           การจัดการกระบวนการ (Process Management) หมายถึง การบริหารการดําเนินงาน
การศึกษาที่มีกระบวนการที่สัมพันธเช่ือมโยงกันระหวาง ภารกิจตางๆของสถานศึกษาที่สะทอนถึง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมุงในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาโดยมีระบบงานเปน                
ตัวกําหนดวิธีการลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา 
         คานิยมรวม ( Shared Values) หมายถึง  ขอตกลงรวมกันของบุคลากรและผูเกี่ยวของ
ในสถานศึกษา และยึดเปนหลักปฏิบัติงานไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงค  การกําหนด            
ผลลัพธ ผลผลิต และการกํากับดูแล การประชุมตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อรายงานความกาวหนา
และพัฒนางานที่จะทําตอไป ซ่ึงเปนหัวใจของการวางแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 

            เทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง โครงสรางพื้นฐาน 
ดานขอมูลสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรที่จะชวยสนับสนุนใหการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและการบริหารทั่วไป  มีความพรอมในการใชงาน และกรรมวิธี (ระบบงาน)  
แตละดานสะดวกรวดเร็วประหยัดและมีประสิทธิภาพตอการพัฒนาการศึกษา 
            งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง ความเพียงพอและความมีอยูของเงินงบประมาณ 
สําหรับสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาสูการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึง ครอบคลุม
ทั้งในสวนของบุคลากร ทรัพยากร งบดําเนินการ และงบเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของของ
สถานศึกษา   
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