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บทที่ 1

บทนํ า

ความเปนมาของปญหาและปญหา

 ระบบการศึกษาไทยปจจุบันดํ าเนินการตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปน
ระบบการศึกษาที่เปดโอกาสใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยอาศัยรูปแบบตางๆ
ทัง้การศกึษาทีเ่กิดจากกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิตและการศึกษาที่จัดตามแนวระบบโรงเรียน
การศกึษาทีเ่กดิจากกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต   เปนการศึกษาดวยตนเองจากแหลงความรู
และสภาพแวดลอมตาง ๆ  ที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของบุคคลที่มีอยูเอง และที่มนุษยจงใจสรางขึ้น
เพือ่กระตุนการเรียนรู  หรือเปนบริการของการเรียนรู   สวนการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียน
เปนการจัดโดยสถานศึกษา  เพื่อใหบุคคลไดเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  ซ่ึงไดแบง
ระดบัการศกึษาเปน 4 ระดับคือ  ระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา
และระดบัอุดมศึกษา (สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2535 : 11-12)

การศกึษาระดับกอนประถมศึกษา  เปนการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและ
พฒันาความพรอมของเด็กเพื่อเขารับการศึกษาในระดับตอไป   การศึกษาระดับประถมศึกษาเปน
การศกึษาทีมุ่งวางรากฐาน  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งในดานคุณธรรม
จริยธรรม  ความรูและความสามารถขั้นพื้นฐาน  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบงเปน 2 ตอน คือ
1) การศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน   เปนการศึกษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรม
ความรู  ความสามารถ  และทักษะตอจากระดับประถมศึกษา  2) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  เปนการศึกษาที่มุงสงเสริมใหศึกษาตามความถนัด ความ สนใจ   เพื่อเปนพื้นฐาน
สํ าหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา   สวนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เปนการศึกษาหลัง
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  แบงเปน 3 ระดับ คือ 1) ระดับตํ่ ากวาปริญญาตรี  เปนการศึกษาที่
มุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรู  และทักษะวิชาชีพในระดับกลาง  รวมทั้งมีความสามารถ
ในการรเิร่ิมประกอบการ  2) การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนการศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียนได
พฒันาความรู  ความสามารถในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับที่สูง และ 3) การศึกษาระดับสูงกวา
ปริญญาตร ี เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนไดพัฒนาความรู  และทักษะในสาขาวิชาเฉพาะทางใหมี
ความชํ านาญมากยิ่งขึ้น มุงสรางสรรคความกาวหนา และความเปนเลิศทางวิชาการ
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การจดัการศึกษาที่ผานมาพบวายังประสบกับปญหาตาง ๆ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
(2542 : 3-4)  ไดสรุปสภาพปญหาการจัดการศึกษาดานระบบบริหารและจัดการ  ดานคุณภาพของ
การจดัการศึกษา  ดานหลักสูตร  ส่ือ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
และปญหาเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษาไว  กลาวคือ ปญหาดานระบบบริหารและการ
จดัการ เนนการรวมศูนยอํ านาจไวในสวนกลาง    ขาดเอกภาพในลักษณะของภารกิจกระทรวง
แตละกรมมีอิสระมากเกินไป ไมสามารถประสานแผน นโยบายและงบประมาณในภาพรวมได
ทีสํ่ าคัญคือความไมตอเนื่องของนโยบาย  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง ปญหาดาน
คณุภาพการศึกษาประสบปญหาในเรื่องผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ า  โดยเฉพาะความ
สามารถในวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และภาษาตางประเทศ   ปญหาดานหลักสูตร  ส่ือ
กระบวนการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล  เนื้อหาของหลักสูตรไมสนองความ
ตองการของผูเรียน การเรียนการสอนมุงเนนครูเปนศูนยกลาง  การวัดผลประเมินผลเนนความรู
ความจ ํา  ปญหาเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครูและบุคลากรบางสวนยังขาดความรู
ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอน  การถายทอดความรูและประสบการณ
ผูบริหารบางสวนไมไดรับการฝกฝนอบรม  ใหปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ   ขาดความรู
ความเขาใจในการบริหารงาน  มีภาวะความเปนผูนํ าคอนขางนอย  ตลอดจนขาดทักษะในการ
บริหารและการจัดการศึกษา

จากสภาพปญหาการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน   สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ ไดพยายามหาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา   โดยไดทํ าการศึกษาแนวทางการปฏิรูป
การศกึษาของประเทศตาง ๆ เชน ประเทศสิงคโปร   มาเลเซีย  เวียตนาม  จีน ญ่ีปุน  ออสเตรเลีย
นวิซีแลนด  และประเทศอังกฤษ  พบวาประเทศเหลานี้สวนใหญจะปฏิรูปการศึกษาโดยการออก
เปนกฎหมายการปฏิรูป   จึงเห็นวาประเทศไทยถาจะดํ าเนินการปฏิรูปการศึกษาใหสํ าเร็จจะตอง
ออกกฎหมายเพื่อความตอเนื่องของการปฏิรูปการศึกษา  (สิปปนนท  เกตุทัต , 2542 : 10)  ดังนั้น
เพือ่ใหการปฏิรูปการศึกษาของไทยมีความตอเนื่องและเปนรูปธรรมชัดเจน  สภารางรัฐธรรมนูญ
จงึไดมกีารกํ าหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  มาตรา 81ไดระบุ
ใหจดัท ําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   นอกจากนี้ยังมีมาตรา อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาอีก 9 มาตราคือ มาตรา 40 , 42 , 43 , 46, 53, 55 , 69 , 80 และมาตรา 289 โดยเฉพาะใน
มาตรา 43 ไดกํ าหนดไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน ในการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองป  ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  (สภารางรัฐธรรมนูญ ,
2540 : 9)  บังคับโดยรัฐธรรมนูญจึงจํ าเปนตองตรากฎหมายแมบททางการศึกษา
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หลังจากมีการประกาศใชกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช
2540  จงึไดมีการรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติขึ้นและไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 116 ตอนที่ 74 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542  มผีลบังคับใชตั้งแตวันที่  20 สิงหาคม  2542
เนือ้หาของพระราชบัญญัติฉบับนี้  ประกอบดวย 9 หมวด 78 มาตรา  เกี่ยวกับระบบการศึกษาได
ระบไุวในหมวด 3  โดยกํ าหนดการศึกษาเปน 3 รูปแบบ  คือการศึกษาในระบบ  การศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษาในระบบเปนการศึกษาที่กํ าหนดจุดมุงหมาย
วธีิการศึกษา หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา   การวัดผลและประเมินผล เงื่อนไขการสํ าเร็จ
การศกึษาทีแ่นนอน  การศึกษาในระบบแบงเปน 2 ระดับ  คือการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา  การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกํ าหนดจุดมุงหมาย
รูปแบบ วธีิการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา   การวัดผลและประเมินผล  เนื้อหาและ
หลักสูตรสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม   การศึกษาตาม
อัธยาศยั  เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ  ศักยภาพ  ความพรอม
และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม ส่ือ หรือ  แหลงความรูอ่ืน
(ราชกิจจานุเบกษา , 2542 : 4)

นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ยังไดกลาวถึงเรื่อง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง  ไดระบุไวในหมวด 6  โดยกํ าหนดใหมีระบบการ
ประกนัคณุภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  หนวยงานตน
สังกดัและสถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  รวมทั้งการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศกึษาทุกป   และใหสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาพัฒนาเกณฑ
วธีิการประเมนิคณุภาพภายนอกและทํ าการประเมินภายนอกอยางนอยหนึ่งครั้งทุก5ป  โดยเฉพาะ
ในมาตรา  48   ไดบัญญัติไววาใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดํ าเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํ ารายงานประจํ าปเสนอตอหนวย
งานตนสงักดั  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนํ าไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  (ราชกิจจานุเบกษา , 2542 : 14)

จากเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จะเห็นวากลไก
สํ าคญัอยางหนึ่งที่ชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย
การประกนัคณุภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกัน
คณุภาพภายใน ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดํ าเนินการอยาง
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ตอเนือ่ง  อันเปนจุดเริ่มตนที่จะนํ าไปสูการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่กํ าหนด

ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายถงึการศึกษาระดับตํ่ ากวาอุดมศึกษา  (ราชกิจจานุเบกษา , 2542 : 2)  ซ่ึงไดแกการศึกษา
ระดบักอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ     
พ.ศ. 2535 นั่นเอง   ในการจัดการศึกษาดังกลาวปจจุบันมีกระทรวงที่รับผิดชอบคือ กระทรวง
มหาดไทย   ทบวงมหาวิทยาลัย  และกระทรวงศึกษาธิการ  สํ าหรับกระทรวงศึกษาธิการมี
หนวยงานทีรั่บผิดชอบในการดูแล  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลายหนวยงานดวยกันคือ
สํ านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ    สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรมสามัญศึกษา  กรมการฝกหัดครู  กรมอาชีวศึกษา กรมการศาสนา ในบรรดากรมตางๆ เหลานี้
มกีรมทีม่สีถานศึกษาในสังกัดเปนจํ านวนมาก และเปนกรมที่สํ าคัญในการกํ ากับดูแลรับผิดชอบ
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการคือ สํ านักงานคณะกรรมการการประถม
ศกึษาแหงชาติ   สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และกรมสามัญศึกษา

ปจจบุนั  กระทรวงศึกษาธิการไดกํ าหนดเปนนโยบายใหทุกกรมนํ าระบบการประกัน
คณุภาพการศึกษาไปใชกับสถานศึกษาในสังกัด  (สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง
ชาติ , 2541 : 3)  ดงันัน้กรมตาง ๆ ที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการศึกษาจึงไดกํ าหนดเปน
นโยบายของกรมและพัฒนากรอบการดํ าเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางของแตละกรม  จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดํ าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศกึษาของกรมตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการพบวารูปแบบในการดํ าเนินงานการประกัน
คณุภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกมีความแตกตางกัน  ทั้งในดานการควบคุม
คณุภาพการศึกษา   การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพการศึกษา

ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกํ าหนดใหการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตํ่ ากวาปริญญาตรีใหยึด
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา  โดยคํ านึงถึงปริมาณสถานศึกษา   จํ านวนประชากรเปนหลัก
(ราชกิจจานเุบกษา , 2542 :  9)   ดงันัน้ตามนัยแหงบทบัญญัติดังกลาวสถานศึกษาในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่ตํ่ ากวาปริญญาตรีจะตองอยูในกํ ากับ   ดูแล
ของเขตพื้นที่การศึกษา
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จงัหวดัปตตานีจะมีการแบงเปนเขตพื้นที่การศึกษา  ในแตละเขตพื้นที่การศึกษาตองดู
แลรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดในพื้นที่   เพื่อใหการจัดการ
ศกึษาแตละเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการ
ศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  จึงตองนํ าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใชเปนกลไกสํ าคัญใน
การบรหิารการศึกษา  และเนื่องจากระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทีอ่ยูในความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษายังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน  ประกอบกับการประกัน
คณุภาพภายในเปนสวนที่สํ าคัญในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศกึษารปูแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่
การศกึษาในจังหวัดปตตานี  โดยใชการวิจัยตามแนว อี เอฟ อาร ( Ethnographic  Futures
Research )  ซ่ึงเปนเทคนคิการวิจัยที่พัฒนามาจากระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยวิทยาที่เรียกวาการวิจัย
แบบชาตพินัธุวรรณา  เปนการวิจัยเกี่ยวกับอนาคตโดยการสัมภาษณกลุมประชากรที่ศึกษาเปน
การสมัภาษณแบบเปดและไมช้ีนํ า  ในการสัมภาษณประกอบดวย  ภาพอนาคตที่เปนทางเลือก
3 ภาพ  เรียงตามลํ าดับคือ  ภาพอนาคตในทางที่ดี  ภาพอนาคตในทางไมดี  และภาพอนาคตที่นา
จะเปนไปไดมากที่สุด   ภาพอนาคตทั้ง 3 ภาพนี้ประกอบดวยแนวโนมในอนาคตที่ผูใหสัมภาษณ
คาดวามโีอกาสเกิดขึ้น  จากนั้นจึงนํ าผลการสัมภาษณมาทํ าการวิเคราะหเพื่อหาฉันทามติระหวาง
กลุมผูใหสัมภาษณ  แลวนํ าแนวโนมที่เปนฉันทามติเขียนเปนภาพอนาคตซึ่งเปนผลการวิจัย
(จุมพล  พูลภัทรชีวิน,2540: 260-265)

การวจิยัโดยเทคนิคการวิจัยตามแนว อี เอฟ อาร นี้ จะทํ าใหทราบถึงแนวโนมใน
อนาคตเกีย่วกบัรูปแบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดปตตานี  เพือ่น ําผลที่ไดจากการวิจัยไปกํ าหนดเปนนโยบายและมาตรการในการ
ก ําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของ
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาใหไดคุณภาพและมาตรฐานตามที่กํ าหนดตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาและวิเคราะหแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับประถม
ศกึษาและมธัยมศึกษา  สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   สํ านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสามัญศึกษา
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2. เพือ่น ําเสนอรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพืน้ที่การศึกษาในจังหวัดปตตานี

ความสํ าคัญและประโยชนของการวิจัย

1.  ไดรูปแบบที่เหมาะสมสํ าหรับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดปตตานี

2   เขตพืน้ทีก่ารศึกษาในจังหวัดปตตานี  สามารถใชเปนแนวทางในการกํ าหนดนโยบายและ
มาตรการในการดํ าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภายในของสถานศึกษา

3.  เปนแนวทางสํ าหรับผูบริหารสถานศึกษาในการดํ าเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

4. เปนแนวทางสํ าหรับผูสนใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทํ าการศึกษาคนควาตอไป

ขอบเขตการวิจัย

1. การวจิยัคร้ังนีเ้ปนการศึกษารูปแบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จงัหวัดปตตานี

2. ประชากร  ไดแกบุคคลผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังตอไปนี้

2.1 ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา  ที่ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรมสามัญศึกษา
ในพืน้ที่จังหวัดปตตานี

2.2 ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรมสามัญศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปตตานี

2.3 นกัการศกึษาในหนวยงานทางการศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาระดับประถม
ศกึษา  และระดับมัธยมศึกษา  สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  และกรมสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดปตตานี
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2.4 ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดปตตานี

2.5  กรรมการสถานศึกษา   สังกัดสํ านักงานคณะกรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   และกรมสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดปตตานี

3. ตวัแปรทีศ่กึษา  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนตัวแปรที่ประมวลจากการศึกษาเอกสาร
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ  ซ่ึงเปนกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวย

3.1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา

3.2  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

 3.3  การประเมินคุณภาพการศึกษา

นิยามศัพทเฉพาะ

1.  รูปแบบการประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  กรอบและแนวทางในการดํ าเนินงานการประกัน
คณุภาพการศกึษาโดยบุคลากรของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํ ากับดูแลสถาน
ศกึษานัน้  ซ่ึงการดํ าเนินงานดังกลาวประกอบดวย  การควบคุมคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบ
คณุภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพการศึกษา

2.  การควบคุมคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  แนวทางที่นํ าสถานศึกษาเขาสูคุณภาพประกอบดวย
การก ําหนดมาตรฐานดานผลผลิต ปจจัย กระบวนการ  และการพัฒนาปจจัยทางการศึกษาใหเขาสู
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

3. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  แนวทางในการตรวจสอบการดํ าเนินงานตาม
ขัน้ตอนการควบคุมคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดใหมีขึ้นในสถานศึกษา  ประกอบดวยการ
ประเมนิความกาวหนาของการจัดการศึกษาและการจัดทํ ารายงานการศึกษาตอประชาชนและ
หนวยงานทีเ่กี่ยวของ   การติดตามและตรวจสอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ   มาตรการปรับปรุง
มาตรฐานคณุภาพสถานศึกษาที่มีคุณภาพไมถึงเกณฑมาตรฐานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

4.  การประเมินคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  แนวทางในการประเมินผลการดํ าเนินงานของ
สถานศกึษาเมื่อไดมีการใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยบุคลากรภายในสถานศึกษา
และหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํ ากับดูแลสถานศึกษานั้น  ประกอบดวยการประเมินผลการ
พฒันาคณุภาพการศึกษาโดยรวม   การชวยเหลือสถานศึกษาที่ไมผานการประเมินและการ
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เฝาระวังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษาแลว  การรายงาน
ผลการประเมินสูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

5. ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยม
ศกึษาของสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํ านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน และกรมสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดปตตานี

6.  หนวยงานตันสังกัด  หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  2542

7.  เขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง  การแบงเขตในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพุทธศักราช 2542

8.  ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา  หมายถึง บุคคลที่ดํ ารงตํ าแหนงศึกษาธิการจังหวัดปตตานี
ผูอํ านวยการประถมศึกษาจังหวัดปตตานี   และผูอํ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดปตตานี

9.  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  บุคคลที่ดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการ   อาจารยใหญโรงเรียน
สังกดัส ํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สังกัดกรมสามัญศึกษา และบุคคลที่
ด ํารงต ําแหนงผูรับใบอนุญาต / ผูจัดการ / ครูใหญโรงเรียนสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดปตตานี

10. นกัการศึกษา  หมายถึง  บุคคลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปตตานี
ทีด่ ํารงตํ าแหนง  นักวิชาการศึกษา   ศึกษานิเทศก

11.  ครูผูสอน  หมายถึง ครูที่ทํ าการสอนในสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแหงชาติ  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และกรมสามัญศึกษาในพื้นที่
จงัหวัดปตตานี

12.   กรรมการสถานศึกษา  หมายถึง  บุคคลซึ่งเปนตัวแทนชุมชน หรือผูปกครองนักเรียนที่รวม
เปนคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  และกรมสามัญศึกษา ในพืน้ที่จังหวัดปตตานี

13.  การวิจัยตามแนว อี เอฟ อาร (Ethnographic  Futures Research) หมายถึง เทคนิคการวิจัย
อนาคตทีเ่กบ็รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเปดและไมช้ีนํ า  การสัมภาษณประกอบดวย
ภาพอนาคตที่เปนทางเลือก 3 ภาพ และเรียงลํ าดับกันไป คือภาพอนาคตในทางที่ดี ภาพอนาคตใน
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ทางไมด ี และภาพอนาคตที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด ภาพอนาคตทั้ง 3 นี้ เปนแนวโนมในอนาคต
ทีผู่ใหสัมภาษณคาดวามีโอกาสเกิดขึ้น

ภาพอนาคตในทางที่ดี เปนภาพอนาคตที่ผูใหสัมภาษณคาดการณวาเปนสิ่งที่มี
ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในทางที่ดี  จากการดํ าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพอนาคตในทางที่ไมดี เปนภาพอนาคตที่ผูใหสัมภาษณคาดการณวาเปนสิ่งที่มี
ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในทางที่ไมดี  จากการดํ าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพอนาคตที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด เปนภาพอนาคตที่ผูใหสัมภาษณคาดการณวา
เปนสิง่ทีม่โีอกาสเปนไปไดมากที่สุดจากการดํ าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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