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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อยืนยันนวัตกรรมการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาของ
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จานวน 100 คนประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษา และครู ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพ เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสารวจ และแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้
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Abstract
The research methodology used in this combination. The first step is research and the final
step is quantitative research. The objectives were to 1) innovative management quality basic
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number
people consisting
of head teacher. And teachers who perform quality assurance. The
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instrument
used in the เวลา
research
is a survey. And a semi-structured interview Survey statistics on the
frequency (f) percentage (p) mean (  ) standard deviation (S.D.) using computer software. And
content analysis
Research has shown that
1. Management Innovation Quality Basic Education, created composed of 15 standard 65
indicators and 276 sub-indicators. The innovative show compliance with the regulations of the four
standard 1) Standards governing the management study 2) The standards governing the management. 3)
Standard that by teaching the learner important. 4) The internal quality assurance standards. Innovation is
a pluralist education and practical importance.
2. Assessment Management Innovation Quality basic education is built. Correlated with the
quality of the study showed that the overall level of the average (  ) = 4.295 and standard deviation (SD)
= 0.685 item with the highest average is the seventh design development. innovation management, quality
assurance built in accordance with the context of educational institutions and programs (  ) = 4.87, (SD)
=. 346 at the most. The average minimum include an 10 to lead innovation management, quality assurance,
built an extension to the school's network averages (  ) = 4.09, and standard deviation (SD). = .740
3. Management Innovation Quality Basic Education has created the possibility. Suitable It is
useful to study Is accurate, comprehensive, and consistent with the theoretical concepts within the
research.
Keywords : innovation, management quality assurance.
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