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ผูป้ ระเมิน
ปี ที่รายงาน

: รายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
โรงเรี ยนหอพระสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
: นายดนัย ถนอมจิตร
: 2560

การดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรี ยนหอพระ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ และ ศึกษาความพึงพอใจการดาเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรี ยนหอพระ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 การดาเนินการเป็ นไปตามหลักกระบวนการ PDCA ด้านการวางแผน ด้านการดาเนิ นงาน
ด้านการติดตามตรวจสอบ ด้านการปรับปรุ งแก้ไขการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการ
มีส่วนร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับการดาเนินงาน 8 ประการ ประกอบด้วย 1) กาหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ 4) ดาเนินงานตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายใน 7) จัดทารายงานประจาปี เสนอบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จนถึง 8)มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยงั่ ยืน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างแท้จริ ง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 584 คน ซึ่งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เลือกมาอย่างเจาะจงจานวน 3 คน ครู ผสู ้ อน นักเรี ยนและผูป้ กครองใช้ตารางเครจซี่ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ ,
2548, หน้า 51) โดยมีครู ผสู ้ อนจานวน 40 คน นักเรี ยนจานวน 264 คน ผูป้ กครองนักเรี ยนจานวน
264 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกมาอย่างเจาะจง จานวน 13 คน เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาและรายงานประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามเพื่อการรายงาน
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรี ยนหอพระ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สาหรับผูบ้ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการพัฒนาระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาให้มีคุ ณ ภาพ
โรงเรี ยนหอพระ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษา เขต 34 สาหรับผูป้ กครองนักเรี ยนและ
นักเรี ยน เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิ ร์ท (ธีรดา
แก้วบุญปั น, 2555, หน้า 94) ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่ าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ความถี่ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูล โดยการบรรยาย
ประกอบตาราง และการพรรณนา
จากศึกษาการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรี ยนหอพระ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่าโรงเรี ยนมีการดาเนินการ พัฒนาระบบประกัน
คุณ ภาพการศึกษาให้มีคุ ณ ภาพอยู่ในระดับมาก โรงเรี ยนดาเนิ น การโดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์และการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุ ณ ภาพมาตรฐานของสถานศึก ษา การจัด ระบบบริ หารและสารสนเทศ มีก ารด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒ นาการจัดการศึก ษาของสถานศึกษาอย่างรัด กุม กาหนดมาตรการการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการ
จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องให้มงั่ คงและยัง่ ยืน โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุมและเด่นชัด
เน้นการมีส่วนร่ วม โดยการให้มีคาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานและกาหนด บทบาทหน้าที่ ที่ชดั เจน มีการ
จัด ท า/พัฒ นาเครื่ องมือ และด าเนิ น การติ ด ตามตรวจสอบ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึก ษาที่
สอดคล้องกับขอบข่ ายการติ ด ตาม ตรวจสอบทุ ก ภาคเรี ยน น าผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน มีการนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาเป็ นข้อมูลในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปี (SAR) และ
เตรี ยมการและให้ความร่ วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
ด้านความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนและนักเรี ยน ต่อการดาเนิ นงานโครงการพัฒนา
ระบบประกัน คุณภาพการศึกษาให้มีคุ ณภาพ โรงเรี ยนหอพระสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 พบว่า ผูป้ กครองและนักเรี ยนมีความพึงพอใจด้านการด าเนิ นการมากที่สุด
โดยเฉพาะการที่สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และการดาเนินงานทาให้โรงเรี ยนมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนที่เป็ นระบบและ
ส่งผลทาให้คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนดีข้ ึน รวมถึงการที่สถานศึกษา สนับสนุน สิ่ งอานวยการ
ความสะดวกในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรี ยนอย่างเพียงพอ และด้านการปรับปรุ งพัฒนา
ในส่ ว นของการที่ สถานศึกษาได้น าผลการประเมินตามแผนการพัฒนามาใช้ปรับปรุ งพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งสถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุ ง ระบบข้อมูล สารสนเทศ ให้มีความถูกต้องและเป็ น
ปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มัน่ คงและยัง่ ยืน

ข้อเสนอแนะ
จากการรายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนหอพระ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทาให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่เป็ นระบบ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
1. โรงเรี ยนควรเพิ่มการมีส่วนร่ วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพจาก
ผูเ้ กี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก
2. ควรเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนการดาเนินงานตามกิจกรรม/โครงการอย่างสม่าเสมอ
และให้มีการรายงานอย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรี ยนควรมีการจัดอบรมให้ความรู ้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4. โรงเรี ยนควรพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทของ
โรงเรี ยน
5. ควรสนับสนุนทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา
ข้อเสนอแนะในการรายงานครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนางานให้สอดรับกับแนวทางดาเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2561
2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรในภาพรวม
3. ควรศึกษารายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพของ
สถานศึกษาที่มีขนาดใกล้เคียง เพื่อใช้ปรับปรุ งพัฒนาโครงการต่อไป
4. ควรมีการรายงานโครงการอื่นๆ ของโรงเรี ยนได้ดาเนินงานเพื่อประมวลผล สรุ ป
รวบรวมข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนินงานโครงการต่างๆให้
บรรลุผล

