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the development of the internal quality assurance operation of Ban Lam
Daeng School under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service
Area Office 1. The samples were 23 administrators of educational
institutions, teachers, educational institution committees, and 5 key
informants who were administrators of educational institutions. The
research instruments were questionnaires and interview forms. The statistics
used to analyze the data were percentage, mean and standard deviation.
The results showed that the overall internal quality assurance operation of
Ban Lam Daeng School was at a moderate level. The implementation of
educational management development plans of educational institutions
had the highest average and the lowest average for reporting results. There
are 5 aspects of the development of internal quality assurance operation;
(1) to establish the educational standards of educational institutions, such
as appointing the committees for determining educational standards of
educational institutions, (2) to prepare the educational development plans
for educational institutions, such as setting visions, missions, strategies,
projects and activities with consistence, (3) to implement the specified
plans, such as assigning projects into the annual action plan, (4) to assess
and examine the educational quality within educational institutions, such
as summarizing data for annual report management, and (5) to report the
results, such as following up on feedbacks for the preparation of
management quality improvement plans.
Keywords: Quality Assurance, Internal Quality Assurance, Primary School

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น งานประกั น
คุณภาพภายใน และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนบ้านล าแดง สัง กัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา จานวน 23 คน และผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลาแดงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการดาเนินงาน
ด้ า นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษามี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และ
ด้านการรายงานผลมีค่าเฉลี่ยต่าสุด สาหรับ แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน มี 5 ด้าน ได้แก่ (1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เช่น
การแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (2) การจัดทา
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา เช่ น การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ และกิจ กรรมให้มีค วามสอดคล้องกัน (3) การดาเนิ น
การตามแผนที่ ก าหนด เช่ น การก าหนดโครงการลงไปในแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี
(4) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เช่น การสรุป
ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทารายงานประจาปี และ (5) การรายงานผล เช่น การติดตามผล
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
คาสาคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา, การประกันคุณภาพภายใน, โรงเรียนประถม
ศึกษา
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บทนา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารจัด ท ารายงานประจ าปี เ สนอต่ อ หน่ ว ยงานต้นสัง กัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 2545: 17) ซึ่งกาหนด
ให้ ก ระบวนการประเมิ น คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาทั้ ง ภายในและภายนอกมี ค วาม
สอดคล้องกัน มีกลไกการประเมินที่มีประสิทธิภ าพ โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงานแก่
ครูผู้สอน และมุ่งหวังให้สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมีคุณภาพเทียบเคียงได้ในระดับ
สากล (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559) กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพและดาเนินการอย่างยั่งยืน โดยมีความตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่าของ
การทางานเป็นระบบ มีคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
กาหนดเป้าหมายและดาเนินกิจกรรมและโครงการที่ชัดเจน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553)
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 และให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เหตุผลเพราะว่าแนวทางในการดาเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไม่สอดคล้องกับ
หลักการประกันคุณภาพที่แท้จริง จึงส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ทาให้
ไม่สะท้อนความเป็นจริง เป็นการสร้างภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่กากับดูแลและหน่วยงานภายนอกเกินความ
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จาเป็น สมควรปรับปรุงระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้มี
กลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และเกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561, 2561: 5)
มีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิง หาคม พ.ศ. 2561
เป็นการปรับมาตรฐานที่ประกาศใช้ภายใต้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 ประกอบด้ ว ย 3 มาตรฐาน ได้ แ ก่ มาตรฐานที่ 1 คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จั ด การเรีย นการสอนที่เ น้ น ผู้เ รีย นเป็ น ส าคัญ แทนมาตรฐานเดิม ที่ ถู กยกเลิก โดยมี
นโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจานวนน้อยลง กระชับและสะท้อนถึงคุณภาพ
อย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน
เพื่อลดภาระการจั ดเก็บ ข้ อมูล ลดการจัดทาเอกสารที่ ใช้ใ นการประเมิ น มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับใหม่จึงมีจานวนไม่มาก แนวทางการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไม่เพิ่มภาระการ
จัดทาเอกสารให้ส ถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึง เป็ นจุด เริ่ ม ต้ น
ของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายสาคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนใน
สถานศึกษาต้องรับรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย คือ มาตรฐาน
ที่สถานศึกษากาหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่ เกิดขึ้น (สานักทดสอบ
ทางการศึกษา, 2561: คานา)
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลาแดง ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย (1) การกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (2) การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(3) การดาเนินการตามแผนที่กาหนด (4) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และ (5) การรายงานผล ซึ่งการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในจาก
แบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ค วร
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ผู้วิจัยเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวจึง ศึกษาสภาพและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็นการพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนบ้านลาแดงให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลาแดง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนบ้านลาแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประกอบด้วยแนวคิด 5 ด้าน ดังนี้
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. การดาเนินการตามแผนที่กาหนด
4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5. การรายงานผล

แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลาแดง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเป็น 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
บ้านลาแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน ครู จานวน
17 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จัดแบ่งข้อคาถามเป็น 2 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางาน และตอนที่
2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลาแดง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 5 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง
เมื่อวันที่ 9-15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 23 ฉบับ (ร้อยละ 100)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 1
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคานวณค่าร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่
2 สภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยคานวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนบ้านล าแดง สัง กัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1. ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา จ านวน 5 คน ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใช้ การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้ อมูล เมื่ อ วั น ที่
19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
โดยกาหนดเป็นแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
บ้านลาแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลาแดง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านล าแดงโดยรวมอยู่ ใ น
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และด้านที่มคี ่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการรายงานผล
ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
บ้านลาแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาต้อง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์และนาผลการวิเคราะห์มาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมให้มีความสอดคล้อง
กัน วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขที่จ าเป็นที่สุด เพื่อจัดทาโครงการ
ตามลาดับความสาคัญของปัญหา และกาหนดโครงการลงไปในแผนปฏิบัติการประจาปี
2. ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษา
ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม มีผู้รับผิดชอบในการจั ดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เน้นมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ SWOT และนาผลการวิเคราะห์ SWOT มาจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ และกิจกรรมให้มี
ความสอดคล้องกัน เหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา
3. ด้านการดาเนินการตามแผนที่กาหนด ผู้บริหารควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินโครงการตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการดาเนินการไป
แล้วไว้ให้เป็นปัจจุบัน ควรมีสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานการจัดโครงการ
และกิจ กรรมทั้งที่เป็นเอกสารและเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ควรรายงาน
การดาเนินงานการจัดโครงการและกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วให้เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวก
ต่อการใช้ประโยชน์ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา
เพื่อความสะดวกในการติดตามข้อมูลการดาเนินงานโครงการและกิจกรรม มีการปรับปรุง
การดาเนินงานตามแผนที่กาหนด โดยวิเคราะห์จ ากรายงานโครงการและกิจ กรรมที่
ด าเนิ น การ โดยมี ก ารประชุมปรับปรุง แผนพั ฒ นาการจั ดการศึก ษาร่ว มกัน ระหว่าง
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา
ในปัจจุบัน
4. ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาต้องมีการประเมินตนเองอย่างจริง จัง มีรูปแบบที่เหมือนกับการประเมิน
ภายนอก มีคณะกรรมการประเมิ นที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการในการประเมินภายในของสถานศึกษา ควรเชิญ
บุค ลากรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินตนเองของสถานศึกษา
จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทารายงานประจาปีและชี้แจงแนวทาง
ในการจัดทารายงานประจาปี ต้องมีการกาหนดค่าเป้าหมายเพื่อจัดทาเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนและนาข้อมูลที่ได้สรุปเป็นสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อ
นาไปจัดทารายงานประจาปี (SAR) ของสถานศึกษา
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5. ด้านการรายงานผล สถานศึกษาติดตามและรับข้อมูลย้อนกลับ โดยสอบถาม
ความคิดเห็น ความพึง พอใจและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น าไปจั ด ทาแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการจัด การศึ กษาและแผนปฏิ บัติ การ
ประจาปีอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาต้องแต่งตั้งคณะทางานในการจัดทารายงานประจาปี
ของสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานจัดทารายงานประจาปี
ของสถานศึกษา ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา นาข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

อภิปรายผล
1. สภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลาแดง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1.1 ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากผลการวิจัยที่
พบว่าสถานศึกษามีการดาเนินงานกาหนดมาตรฐานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องจากสถานศึกษาต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระสาคัญของมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาเพื่ อ น ามาจั ด ท าเป็ น หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โดยค านึ ง ถึ ง บริ บ ทของ
สถานศึกษา ความต้องการ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่น ขอความเห็นจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษามาปรับปรุงแก้ไขและ
ให้ค วามเห็น ชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
สยาม สุ่มงาม (2541: บทคัดย่อ) ที่ศึกษากระบวนการดาเนินงาน ปัญหาและแนวทาง
การแก้ ปั ญ หาการประกัน คุ ณภาพการศึก ษา กรณี ศึ ก ษาโรงเรีย นน าร่อ งส านั กงาน
การประถม-ศึกษาจังหวัดอุทัยธานี พบว่า คณะผู้จัดทายังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทาธรรมนูญโรงเรียน
1.2 ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากผลการวิจัย
ที่พบว่า สถานศึกษามีการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาดาเนินงานจัดทาแผนการจัดการศึกษาที่มุ่ง

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
สภาพภายในด้านจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและสภาพภายนอกด้ านโอกาสและอุปสรรคของ
สถานศึกษาได้ถูกต้องเหมาะสม กาหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ ชื่อโครงการและ
กิจ กรรมได้ถูกต้องเหมาะสม จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาได้
ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบ ซึ่ง สอดคล้องกับ งานวิจัยของ บุตรศรี บุษ ยาตรัจ
(2552: 74-80) ที่ศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
บ้านทุ่ง ขาม อาเภอชะอา จัง หวัดเพชรบุรี พบว่า การดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนบ้านทุ่งขามโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการพัฒนาการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านทุ่งขามได้ดาเนินการพัฒนาเป็น 2 วงจร แต่ละ
วงจรใช้ ก ระบวนการบริ ห ารงานอย่ า งมี คุ ณ ภาพ หรื อ วงจร PDCA โดยพั ฒ นาตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง
1.3 ด้ า นการด าเนิ น การตามแผนที่ ก าหนด จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า
สถานศึกษามีการด าเนิ นการตามแผนที่ก าหนดโดยรวมอยู่ ใ นระดับปานกลาง ทั้ง นี้
เนื่องจากมีการนาเสนอรายละเอียดโครงการและกิจกรรมให้อนุมัติก่อนนาไปปฏิบัติได้
ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นทุ ก กิ จ กรรม ก าหนดปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง านตามแผนที่ ก าหนดและ
มีการรายงานผลการดาเนินโครงการและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม มีการประเมินผล
รายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานได้
ถูกต้องเหมาะสม และนาผลการประเมินและการรายงานไปปรับปรุง และพัฒนาการ
ดาเนินงานได้อย่างถู กต้องเหมาะสม ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ น้อยนัดดา มีศรี
(2559: 128-129) ที่ศึกษาสภาพ ปั ญหา และแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
พบว่ า สถานศึ ก ษาต้ อ งวิ เ คราะห์ทิ ศ ทางและเป้า หมายของแผนพั ฒ นาสถานศึกษา
ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในแต่ ล ะกิ จ กรรม วิ ธี ด าเนิ น งานและเป้ า หมายที่ ชั ด เจน
การวางแผนการพัฒนาต้องเรียงล าดับความสาคัญและความเร่งด่วน ลงมือปฏิ บัติอย่าง
จริงจัง มีการนิเทศกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
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1.4 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
จากผลการวิจัยที่พบว่าสถานศึกษามีการดาเนินงานประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาประเมิน
ตนเองโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย และคุณภาพผู้เรียนประกอบการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการจัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในแต่ละมาตรฐาน ทาให้ได้ข้อมูล
ที่ไม่ค รบถ้วน ไม่ตรงกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องมีการ
ประเมินตนเองจากมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน
ร่วมกันจัดทาเครื่องมือเก็ บรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปเป็นสารสนเทศของสถานศึกษา และ
นาข้อมูลไปจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัตนา แก้วจันทร์เพชร (2558: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบว่า สถานศึกษาควรจัดอบรมประชุม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และระดมความคิดโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย และพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ Coaching หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนา
บุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จหรือผ่านการประเมินแล้ว
1.5 ด้านการรายงานผล จากผลการวิจัยที่พบว่าสถานศึกษามีการรายงานผล
การประกัน คุณภาพภายในโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง นี้ เนื่องจากสถานศึกษา
ติดตามและรับข้อมูลย้อนกลับโดยสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุปราณี พรหมดีสาร (2559: 185) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง กัดองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัด
นครราชสีมา ตามทัศนะของผู้อานวยการกองการศึกษา พบว่า ด้านการจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรพัฒนาบุคลากรโดย

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

การอบรมเชิง ปฏิบัติการเกี่ ย วกับ การจั ดท ารายงานประเมิ นคุณภาพภายใน แต่ง ตั้ง
คณะทางานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน กาหนดระยะเวลาที่แน่นอนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล รายงานผลการดาเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีและรายงานสรุปตามมาตรฐานการศึกษา เขียน
รายงานประจาปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและผลการดาเนินงานโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจาปี และรายงานผลการดาเนินงานประจาปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด
พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
2. แนวทางการพัฒ นาการดาเนิ นงานประกั นคุณภาพภายในของโรงเรี ย น
บ้านลาแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2.1 ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากผลการวิจัยที่
พบว่าสถานศึกษานาข้อมูล ที่ไ ด้จ ากการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้ นฐานมา
กาหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ค รอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วม ต้องมีส่วนร่วมในการวิ เคราะห์ และน าผลการวิเคราะห์ มาจั ดทามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและ
กิจกรรมให้มีความสอดคล้องกัน วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขที่จาเป็น
ที่สุดเพื่อจัดทาโครงการตามลาดับความสาคัญของปัญหา และกาหนดโครงการลงไปใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญศิลป์ อาษาสนา (2550:
98-101) ที่ ศึ ก ษาการพั ฒ นาการด าเนิ น งานประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ โรงเรียนบ้านคาแมด ตาบลคาแมด จังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ พบว่า โรงเรียนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้ น่ า อยู่ ได้ มี ก ารด าเนิ น การตามนโยบายโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุข ภาพ แต่ ก ารจั ด การ
เทคโนโลยีของโรงเรีย นยัง ไม่ค รบถ้ ว น การดาเนินการพัฒ นาระบบสารสนเทศต้ อ ง
ปรับปรุงและให้สามารถนาไปใช้ได้ การใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง และขาดแคลนงบประมาณในการบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ รวมทั้ ง อุ ป กรณ์
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คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในห้องปฏิบัติการสิ้นสภาพการใช้งาน ห้องสมุดไม่มีระบบสืบค้น
อินเทอร์เน็ตและการจัดบรรยากาศ ไม่มีการทาบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ และผู้เรียนไม่ได้
ศึกษานอกสถานที่
2.2 ด้านการดาเนินการตามแผนที่กาหนด จากผลการวิจัยที่พบว่าสถานศึกษา
ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม มีผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเน้นมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ SWOT และนาผลการวิเคราะห์ SWOT มาจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมให้มี
ความสอดคล้องกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานะ สายวารีรัตน์ (2553: บทคัดย่อ)
ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า การวิเคราะห์ส ภาพการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้ อานวยการ
โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบและครูผู้สอนโดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการ ด้านการดาเนินงาน
และด้านการรายงานการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
2.3 ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากผลการวิจัยที่
พบว่าสถานศึกษามีการเก็บรวบรวมหลักฐานการจัดโครงการและกิจกรรมที่ดาเนินการไว้
อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหาและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ผู้บริหารควรแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินโครงการตามกิจ กรรมต่าง ๆ ที่มีการ
ดาเนินการไปแล้วไว้ให้เป็นปัจจุบัน ควรมีสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานการ
จัดโครงการและกิจ กรรมทั้ง ที่เป็นเอกสารและเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชุดา แก้ววรรณดี (2554: บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก จัง หวัดเชียงราย พบว่า โรงเรียนมีการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
8 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการก าหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษา ด้ า นการจั ดทา

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

แผนพั ฒ นาการจั ด การศึก ษาของสถานศึก ษา ด้ า นการจั ด ระบบบริห ารสา รสนเทศ
ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ด้านการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
และด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.4 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
จากผลการวิจัยที่พบว่าสถานศึกษามีแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาต้องมี การประเมิ น ตนเองอย่ างจริง จั ง มีรูปแบบที่
เหมือนกับการประเมินภายนอก มีคณะกรรมการประเมินที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการในการประเมินภายในของ
สถานศึกษา ควรเชิญบุคลากรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปราณี พรหมดีสาร (2559: บทคัดย่อ)
ที่ ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางแก้ ปั ญ หาการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของ
ผู้อานวยการกองการศึกษา พบว่า การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในมีปัญหาโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ผู้อานวยการกองการศึกษาที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมี
ปัญหาโดยรวมไม่แตกต่างกัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลต่างกันมีปัญหาโดยรวมแตกต่างกัน และมีแนวทางแก้ไขปัญหา คือ
สถานศึกษาควรจัดอบรมเพื่ อสร้างความรู้ความเข้าใจ แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศ กากับและติดตามเพื่อกระตุ้นการพัฒนางาน
ให้เป็นระบบ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน
2.5 ด้านการรายงานผล จากผลการวิจัยที่พบว่าสถานศึกษาติดตามและรับ
ข้อมูลย้อนกลับโดยสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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และแผนปฏิบัติก ารประจ าปี อย่ างต่อ เนื่อง ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัย ของ หทัยรั ต น์
บัวขจร (2557: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สัง กัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า สถานศึกษา
มีปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย ได้แก่ ด้านกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ ก ษา
ด้ า นจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ด้านจัดทาแผนพัฒ นาการจั ดการศึกษาของสถานศึ กษาที่มุ่ง คุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน ด้านดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และ
ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมี
ปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในไม่แตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ บริ หารควรจั ดประชุ ม ที่ เปิ ดโอกาสให้ ทุ กฝ่ ายมี ส่ วนร่ วมในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตส านึกที่ดีในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. ผู้บริหารควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
มีการวิเคราะห์ SWOT และทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทของสถานศึกษา
3. ผู้บริหารควรกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานที่มีเครื่องมือในการกากับติดตาม
เป็นระยะ และเมื่อสิ้นสุดโครงการต้ องมีก ารประเมิ นผลและรายงานผลการด าเนิ น
โครงการและกิจกรรม
4. ผู้บริหารควรวิเคราะห์มาตรฐานของสถานศึกษาให้เข้าใจ ครอบคลุมประเด็น
พิจารณาและจัดทาเครื่องมือในการประเมิน โดยเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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5. ผู้บริหารควรแต่ง ตั้งคณะทางานในการจัดทารายงานประจ าปี และควรมี
การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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