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บทคดัย่อ 
  

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหา ขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาการจดั 
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม 
จงัหวดัล าปาง ประชากรท่ีใช้คือ คณะกรรมการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เสริมงามวิทยาคม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัระบบสารสนเทศ  
ผูรั้บผิดชอบงานสารสนเทศในโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการจดัระบบสารสนเทศ หวัหนา้งาน
สารสนเทศ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 และผูป้ระเมินภายนอกรวมทั้งส้ิน 60 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การประชุมปฏิบติัการเพื่อจดัท าแนวทางการพฒันา 
การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวทิยาคม อ าเภอเสริมงาม 
จงัหวดัล าปาง และแบบตรวจสอบร่างแนวทางการพฒันาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกนั
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวทิยาคม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล าปาง ได้วเิคราะห์โดยใชข้อ้มูล 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสารสนเทศค่อนข้างน้อย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีประสิทธิภาพน้อย การปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาไม่ต่อเน่ือง สม ่าเสมอ ส่วนแนวทางการพฒันาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย การก าหนดวตัถุประสงค ์และ เป้าหมายในการจดั ระบบสารสนเทศ  
แต่งตั้งคณะกรรมท่ีเหมาะสม หรือจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีท่ีช านาญมาปฏิบติังาน จดัท าโครงการ จดัท าปฏิทิน
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มีการนิเทศติดตาม  และประเมินผลการปฏิบติังานน าผลการประเมินท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่น
และจุดดอ้ย และน าเสนอสารสนเทศใหก้บัผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบต่อไป 
  
 ผลการตรวจสอบแนวทางการพฒันาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนเสริมงามวทิยาคม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล าปาง พบวา่ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และ 
ความเป็นประโยชน์ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

 The objective of this study is to study the problem, suggestion and the developing 
guidelines for information system management for quality assurance of Soem Ngam Wittayakom 
School, Some Ngam district, Lampang province. The sample of the study were the committee of 
Soem Ngam Wittayakom school quality assurance, the committee of basic education, the specialist 
of information system management, the staff of the school that was successful in information 
system management, the head of information division of secondary educational service area office 
35 and external assessor. The total number of the sample was 60 people. The tool for this study 
were questionnaires, interview, workshop for making developing guidelines for information system 
management for quality assurance of Soem Ngam Wittayakom School, Soem Ngam district, 
Lampang province and check list for the draft of guidelines for developing information system 
management for quality assurance of Soem Ngam Wittayakom School, Soem Ngam district, 
Lampang province. The data was analyzed by using frequencies, percentage, median and standard 
deviation.  
 
 The summary of this study determined that the problem of information system management 
for quality assurance of the school were about using less information technology in information 
system, the tool for recording the information was less effective, the process of quality assurance 
was discontinuous. The developing guidelines for information system management for quality 
assurance consists of setting the objective and goal of information system management, appointing 
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the appropriate committee or hiring some specialists to manage the system, making the project, 
making the supervisions calendar for the project, assessing the process and take the result to analyze 
for weaknesses and strengths, and present the information to administrators or involving staff to 
acknowledge.  
 
 The examination result of the developing guidelines for information system management 
for quality assurance of Soem Ngam Wittayakom School, Soem Ngam district, Lampang province 
was found that the appropriateness, the possibility and the productivity were in the highest level. 
 
 
 
 
 

 


