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ช่ือเร่ือง   :  รายงานโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใหม้ีคุณภาพ  
โรงเรียนหอพระสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 

ผูป้ระเมิน    :  นายดนยั   ถนอมจิตร 
ปีท่ีรายงาน  :  2560 

 การด าเนินงานโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาใหม้ีคุณภาพ โรงเรียนหอพระ
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 น้ี        มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการด าเนินงาน
โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาใหม้ีคุณภาพ  และ ศึกษาความพึงพอใจการด าเนินงาน
ระบบประกนัคุณภาพภายใน  ของโรงเรียนหอพระ      สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 34 การด าเนินการเป็นไปตามหลกักระบวนการ PDCA   ดา้นการวางแผน      ดา้นการด าเนินงาน  
ดา้นการติดตามตรวจสอบ  ดา้นการปรับปรุงแกไ้ขการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาดว้ยการ
มีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผนวกกบัการด าเนินงาน  8 ประการ      ประกอบดว้ย 1) ก  าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา 2) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา  3) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  4) ด  าเนินงานตามแผน      5) ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษา  6) ประเมินคุณภาพภายใน  7) จดัท ารายงานประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง จนถึง   8)มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ีย ัง่ยนื 
ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน  584 คน ซ่ึงประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
เลือกมาอยา่งเจาะจงจ านวน 3 คน ครูผูส้อน นกัเรียนและผูป้กครองใชต้ารางเครจซ่ี (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 
2548, หนา้ 51)   โดยมีครูผูส้อนจ านวน  40  คน  นกัเรียนจ านวน  264  คน  ผูป้กครองนกัเรียนจ านวน 
264  คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเลือกมาอย่างเจาะจง จ  านวน  13 คน   เคร่ืองมือ  
ท่ีใชใ้นการศึกษาและรายงานประกอบดว้ยแบบสอบถาม 2 ฉบบั คือ    แบบสอบถามเพื่อการรายงาน
โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนหอพระ   สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  ส าหรับผูบ้ริหาร  ครู   และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และ แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ 
โรงเรียนหอพระ   สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษา  เขต 34     ส าหรับผูป้กครองนักเรียนและ
นกัเรียน  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (ธีรดา  
แกว้บุญปัน, 2555, หน้า 94) ด  าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ  



ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบรรยาย
ประกอบตาราง และการพรรณนา 
 จากศึกษาการด าเนินงานโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใหม้ีคุณภาพ โรงเรียนหอพระ   
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 พบว่าโรงเรียนมีการด าเนินการ พฒันาระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก     โรงเรียนด าเนินการโดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    วิเคราะห์และการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  มีการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างรัดกุม  ก  าหนดมาตรการการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัให้มีการ
จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  และมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองใหม้ัง่คงและย ัง่ยนื โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุมและเด่นชดั
เนน้การมีส่วนร่วม โดยการใหมี้ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานและก าหนด บทบาทหน้าท่ี ท่ีชดัเจน มีการ
จัดท า/พัฒนาเคร่ืองมือและด าเนินการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ี 
สอดคลอ้งกับขอบข่ายการติดตาม ตรวจสอบทุกภาคเรียน น าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงการปฏิบติังาน มีการน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาเป็นข้อมูลในการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปี (SAR) และ
เตรียมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สงักดั 

ดา้นความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนและนักเรียน  ต่อการด าเนินงานโครงการพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนหอพระสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 34  พบว่า ผูป้กครองและนักเรียนมีความพึงพอใจด้านการด าเนินการมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะการท่ีสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตาม
ธรรมชาติ  และการด าเนินงานท าใหโ้รงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนท่ีเป็นระบบและ
ส่งผลท าใหคุ้ณภาพการจดัการเรียนการสอนดีข้ึน  รวมถึงการท่ีสถานศึกษา สนบัสนุน ส่ิงอ  านวยการ
ความสะดวกในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งเพียงพอ  และดา้นการปรับปรุงพฒันา 
ในส่วนของการท่ีสถานศึกษาไดน้ าผลการประเมินตามแผนการพฒันามาใช้ปรับปรุงพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง  ทั้งสถานศึกษามีการพฒันา ปรับปรุง ระบบขอ้มูล สารสนเทศ ให้มีความถูกตอ้งและเป็น
ปัจจุบนั ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มัน่คงและย ัง่ยนื 
 
 
 



     ขอ้เสนอแนะ 
 จากการรายงานโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาใหม้ีคุณภาพ    โรงเรียนหอพระ
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ท าใหเ้กิดกระบวนการพฒันาคุณภาพท่ีเป็นระบบ
และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช ้
1. โรงเรียนควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใหม้ีคุณภาพจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้งและหน่วยงานภายนอก 
2. ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการทบทวนการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการอยา่งสม ่าเสมอ

และใหม้ีการรายงานอยา่งต่อเน่ือง 
3. โรงเรียนควรมกีารจดัอบรมใหค้วามรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาของโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
4. โรงเรียนควรพฒันามาตรฐานการศกึษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของ

โรงเรียน 
5. ควรสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาใหค้รอบคลุมมาตรฐาน 

การศึกษา 
        
             ขอ้เสนอแนะในการรายงานคร้ังต่อไป 

1. ควรพฒันางานใหส้อดรับกบัแนวทางด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 2561 

2. ควรมกีารศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รในภาพรวม 
3. ควรศกึษารายงานโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใหม้ีคุณภาพของ

สถานศึกษาท่ีมีขนาดใกลเ้คียง เพื่อใชป้รับปรุงพฒันาโครงการต่อไป 
4. ควรมกีารรายงานโครงการอ่ืนๆ ของโรงเรียนไดด้  าเนินงานเพื่อประมวลผล สรุป

รวบรวมขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานโครงการต่างๆให้
บรรลุผล 

 
 


