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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สถานศึกษาของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ 
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การค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาสภาพการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
จังหวดัเชียงใหม่  และศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนน้ี ประชากรท่ีศึกษา 
ได้แก่ ผูบ้ริหารท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ปีการศึกษา  2555 จ านวน 3 คน 
ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 คน ผูรั้บผิดชอบงานสารสนเทศ จ านวน 2 คน 
หัวหน้ามาตรฐานการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน 19 คน รวมทั้งหมด 26 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา
เป็นแบบตรวจสอบ/ส ารวจรายการ และแบบสัมภาษณ์ โดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์และน าเสนอเป็น
ความเรียง 

ผลการศึกษาพอสรุปไดด้งัน้ี 
สภาพการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของ

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ มีการด าเนินงานตามรูปแบบกระบวนการบริหาร 
งานอย่างมีคุณภาพหรือวงจร PDCA และเป็นไปตามกระบวนการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศของ
ส านักทดสอบทางการศึกษาใน  7 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผนเพื่อจัดระบบข้อมูล   2. การสร้าง
เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล  3. การรวบรวมขอ้มูล  4. การตรวจสอบขอ้มูล  5. การประมวลผลขอ้มูล   
6. การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ  7. การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  

ส่วนปัญหาในขั้นตอนต่าง ๆ มีดังน้ี คือ บุคลากรผูรั้บผิดชอบขาดความพร้อมในด้านการ
วางแผนข้อมูลสารสนเทศ งบประมาณและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการท่ีจะใช้ตามแผนท่ีก าหนดไว ้ครูขาดความรู้ความเขา้ใจการสร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลส าหรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอ้มูลยงัไม่เป็นระบบ การตรวจสอบขอ้มูลไม่มีความ
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ต่อเน่ือง บุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ในการประมวลผลขอ้มูล เพื่อน าขอ้มูลสารสนเทศไป
ใชใ้นทางปฏิบติั 

นอกจากน้ีปัญหาท่ีพบยงัเก่ียวกบั ขาดการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัในดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลกรทั้งภายในและภายนอก ไม่มีคอมพิวเตอร์เฉพาะท่ีใช้ส าหรับ
จดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน ส่งผลให้ระบบสืบคน้ขอ้มูลไม่มีประสิทธิภาพ และท่ีส าคญัคือ 
ขาดงบประมาณสนบัสนุนในการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศท่ีเพียงพอ 

ส่วนขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ มีดงัน้ี         
 1. บุคลากรทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนการจดัระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นระบบและครอบคลุม ทนัต่อการใชง้าน  
2. เคร่ืองมือท่ีน ามาประยุกต์ใช้ต้องมีความเท่ียงตรง ชัดเจน เขา้ใจง่าย ทนัสมยั มีความหลากหลาย 
สามารถจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งครอบคลุมและเหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา 3. จดัสรร
คอมพิวเตอร์เฉพาะและมีสมรรถนะสูง เพื่อใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นระบบ สะดวกและ
ง่ายต่อการใชง้าน 4. ตรวจสอบขอ้มูลสารสนเทศทุกคร้ังท่ีมีการเก็บขอ้มูลเพื่อให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ี
มีความเท่ียงตรง และเป็นปัจจุบนั 5. ประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบและรวบรวมให้เป็น
ปัจจุบนั เพื่อให้ทนัตามก าหนดเวลาการใชง้าน 6. ขอ้มูลสารสนเทศท่ีน าเสนอตอ้งครอบคลุมและตรง
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และ 7. จดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศไวเ้ป็นหมวดหมู่ตาม
มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 1) to study the state of the management of information 
system for educational internal quality assurance of Anusarnsunthorn School for the Deaf,  
Chiang Mai, and 2) to study the problems, suggestions and solution of the management of 
information system for educational internal quality assurance of this school. The population of this 
research consisted of 26 people. Those were  3 administrators who worked at Anusarnsunthorn 
School for the Deaf in academic year 2013, 2 officers responsible for the educational quality 
assurance, 2 officers responsible for school’s information, and 19 basic special educational heads. 
The instruments were a set of audit forms/surveys and interviewing format. The data were analyzed 
by using descriptive analysis and presented in the composition. 

The findings of this research were as follows. 
The management of information system for educational internal quality assurance of 

Anusarnsunthorn School for the Deaf, Chiang Mai was conducted according to the Deming Cycle 
(PDCA) and 7 steps of the management of information system of bureau of educational testing. 
Those were 1 . planning for management of information system,  2 .  creating data collection tools,   
3 .  compiling data, 4 .  auditing data, 5 .  evaluating, 6 .  presenting data and information, including       
7. collecting data and information.  

The problems found were the  officers’s limited experience, insufficient budgets and facilities 
on management of information system for educational quality assurance, the teachers’ limited 
knowledge on creating data collection tools for information technology, insystematic data 
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complication, discontinuity of auditing system,  and the officers’ limited experience and knowledge 
on evaluation.    

Furthermore, the problems found were  a lack of of information dissemination on 
management of  information  system  for  educational  quality  assurance to the internal and external 
officers, insufficient  computers especially used for collecting school’s information, and insufficient 
budget for information collection.  

The suggestion and the solution of the management of information system were as follows.  
1 .  All the officers should be involved in formulating the policy and plan for the  information 
management system for educational quality assurance. 2 .  The data collection tools should be 
reliable for accuracy, modern, and appropriate for the educational institutions. 3 . There should be 
sufficient computers especially for compiling data. 4 .  The collected data hould be audited with 
accurate and current information.  5 . The collected data should be checked carefully and ready to 
use. 6 .The presented data and information should be extensive and accuracurate according to the 
standard of educational quality assurance, and 7.The data and information should be put in category 
according to the standard of educational quality assurance.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 


