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บทคัดย่อ 

ช่ือโครงการ พฒันาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   

ผู้รายงาน นายภานุฮาตะสุ้ย 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

1. เพื่อส่งเสริม และสนบัสนุนสถานศึกษา พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

วิธีด าเนินการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม และสนบัสนุนสถานศึกษา พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  จ านวน 37 คน จากประชากรประกอบดว้ยผูบ้ริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น
พื้นฐานและนกัเรียน จ านวน   595 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการพฒันาการด าเนินงานตามระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   โดยเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติ   X, S.D 

ผลการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการพฒันาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินตาม
รูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินมีความเช่ือมัน่เป็นไปวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 
คือมีค่าเฉล่ีย 4.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1  
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมินโครงการ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษา  ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดให้มี ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  (มาตรา 47)    กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกกฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ 
หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ให้
สถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดว้ยกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง   

โรงเรียนโนนคอ้วิทยาคม  ได้ตระหนักถึงความส าคญั และความจ าเป็นต่อการพฒันาส่งเสริมให้
สถานศึกษาวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้เพื่อ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  ให้ไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด   และเพื่อผลกัดนัให้สถานศึกษาแสดงความ
รับผิดชอบในการจดัการจดัการศึกษา  เกิดการร่วมคิดร่วมท าระหว่างสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูป้กครอง ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรการศึกษาดงักล่าว  และมีระบบ
การประกนัคุณภาพภายในท่ีเข็มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบท่ีส่ี ดว้ยความจ าเป็นดงักล่าวจึงได้
จดัท าโครงการน้ีขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

เพื่อส่งเสริม และสนบัสนุนสถานศึกษา พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ

น าไปสู่การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

ขอบเขตของการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการพฒันาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ครอบคลุม
ถึงงานแผนงานและประกนัคุณภาพเท่านั้น 

ระยะเวลาการประเมินโครงการ 

วนัท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 30 เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2565 

 



นิยามศัพท์ 

1. โครงการพฒันาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง 
โครงการพฒันาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนโนนคอ้วิทยาคม   

2. ผลการประเมินโครงการ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการพฒันาการด าเนิน 
งานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนโนนคอ้วิทยาคม 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผลการประเมินโครงการเป็นขอ้มูลส าคญัในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และพฒันาการ
ด าเนินงานตามโครงการอยา่งต่อเน่ือง 

2. ผลท่ีได้จากการประเมินโครงการเป็นความรู้ใหม่ท่ีสามารถไปใช้อา้งอิงหรือคิดคน้พฒันางาน
ใหม่ได ้

3. ผูรั้บผิดชอบโครงการและผูเ้ก่ียวขอ้งน าผลการประเมินโครงการไปใชพ้ฒันางานและเผยแพร่ผล
การพฒันาใหแ้พร่หลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง 

 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการพฒันาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  โรงเรียนโนนคอ้วิทยาคม  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดยเสนอ
แนวคิด  ทฤษฎี  ดงัน้ี 

1. แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพทางการศึกษา  
2. แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1. แนวคิดและหลกัการเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

การประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) เป็นศพัทท์างวิชาการท่ีวงการศึกษายืมจากวงการธุรกิจและ
อุตสาหกรรมและน าเขา้มาใชเ้พื่อการบริหารและจดัการเชิงคุณภาพขององคก์รทางการศึกษาเดล (Dale, 1994) 
ไดอ้ธิบายถึงวิวฒันาการของการบริหารและการจดัการเชิงคุณภาพในทางอุตสาหกรรมโดยแบ่งออกเป็น  2 
ประเภทใหญ่ๆคือแบบท่ีเน้นการตรวจจบั  (Detection) อนัไดแ้ก่การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Inspection) 
และการควบคุมคุณภาพ  (Quality Control) ทั้ งสองกิจกรรมน้ีเน้นพัฒนาความแม่นยาของเคร่ืองมือและ
ประสิทธิภาพของเทคนิคท่ีใช้ในการตรวจจบัความผิดท่ีเกิดขึ้นจุดอ่อนของการบริหารและการจดัการเชิง
คุณภาพแบบน้ีคือเป็นการลงมือกระท าหลงัจากขอ้ผิดพลาดหรือปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว (Retrospective หรือ 
Reactive) การบริหารและการจดัการเชิงคุณภาพแบบท่ีสองเป็นส่ิงท่ีเพิ่งจะเกิดขึ้นในสองทศวรรษหลงัน้ีมี
ลกัษณะท่ีเนน้การป้องกนัก่อนท่ีความผิดจะเกิดขึ้น (Preventive หรือ Proactive) แบ่งย่อยออกได ้2 ประเภทคือ
การประกันคุณภาพและการจัดการเชิงคุณภาพทั่วทั้ งระบบ (Total Quality Management หรือ TQM) เดล 
(Dale, 1994) ไดใ้ห้ความหมายของการประกนัคุณภาพว่าหมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบติัการทั้งมวลท่ีเป็นระบบ
และมีการวางแผนล่วงหนา้อนัเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะสร้างความมัน่ใจในระดบัหน่ึงไดว้่าสินคา้หรือบริการหน่ึงๆ

จะมีคุณภาพตามขอ้ก าหนดท่ีได้วางไว้ “all those planned and systematic actions necessary to provide 
adequate confidence that a product or service will satisfy given  requirement for quality…” ส่วน

การจดัการเชิงคุณภาพทัว่ทั้งระบบหรือ TQM นั้นเดล (Dale, 1994) ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความว่า “A management 
philosophy embracing all activities through which the needs and expectations of the customer 
and community , and the objectives of the organization are satisfied in the most efficient and 
cost-effective way by maximizing the potential of all employees in a continuing drive for 
improvement.”  

“TQM เป็นปรัชญาการบริหารการจดัการท่ีครอบคลุมกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะตอบสนองความคาดหวงั
และความตอ้งการต่างๆของลูกคา้และชุมชนและเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 



ท่ีสุดโดยการพฒันาและใชป้ระโยชน์สูงสุดจากศกัยภาพของพนกังานทุกๆคนในอนัท่ีจะมุ่งมัน่ไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง”  

จะเห็นไดว้่าการประกนัคุณภาพจะเป็นระดบัหน่ึงของวิวฒันาการของการบริหารและการจดัการเชิง
คุณภาพท่ียงัไม่บรรลุถึงขั้นของ TQM แต่ก็ได้เปล่ียนแปลงอย่างเด่นชัดจากการบริหารและการจดัการเชิง
คุณภาพแบบเก่าท่ีเน้นการตรวจจบัโดยให้หันมาเน้นการวางแผนป้องกนัอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได้หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจกับผูเ้ก่ียวข้องว่าผลผลิตท่ีออกมาจะมี
คุณภาพตามท่ีคาดหวงัข้อสังเกตท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงก็คือการประกันคุณภาพเป็นวิวฒันาการท่ีต่อ
เน่ืองมาจากการตรวจสอบและการควบคุมเชิงคุณภาพการประกันคุณภาพยงัคงมีการเน้นความส าคญัของ
คุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวดัและเทคนิควิธีวดัส่ิงท่ีเพิ่มขึ้นมาก็คือการสร้างความมัน่ใจโดยการมี
มาตรการป้องกนัไม่ใหค้วามผิดพลาดเกิดขึ้นโดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นการออกแบบและขึ้นด าเนินงานจนถึงขั้นท่ีไดผ้ล
ผลิตออกมานอกจากน้ีก็จะมีการน าผลการประเมินในทุกขั้นตอนมาใช้เพื่อการวางแผนออกแบบและการ
ปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement)  
ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองระหว่างการประเมินคุณภาพและการประกนัคุณภาพมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนในบริบท
ของการศึกษาเมอร์กาทรอยด์และมอร์แกน  (Murgatroyd & Morgan, 1994) ได้จ าแนกลกัษณะเด่นของการ
ประกนัคุณภาพทางการศึกษาไว ้5 ประการคือ 

1. มาตรฐานการศึกษาก าหนดโดยผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
2. มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวงัท่ีโรงเรียนจะตอ้งบรรลุถึง 
3. มาตรฐานตอ้งสามารถประเมินไดโ้ดยใชเ้กณฑท่ี์เป็นปรนยั 
4. มาตรฐานตอ้งใชอ้ยา่งเสมอภาคไม่มีการยกเวน้โดยปราศจากเหตุผลสมควร 
5. การประกนัคุณภาพการศึกษาจะประกอบดว้ยการตรวจสอบและทบทวน (Audit and Review) การ

ทดสอบดว้ยแบบทดสอบมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ส านกัทดสอบทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการ, 2545 : 5-8) 

2.  แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ( Internal Quality Assurance) เป็นระบบท่ี

สถานศึกษาสร้างความมั่นใจ(Assure) แก่ผูรั้บบริการ ทั้งผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนองคก์รหรือสถาน

ประกอบการท่ีรับผูเ้รียนเข้าศึกษาต่อหรือท างานว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตาม

มาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด ดงันั้น การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา

จึงยดึหลกัการ 3 ประการ คือ 



 1.  การกระจายอ านาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตวัในการบริหาร และ

ตดัสินใจด าเนินงาน ทั้งดา้นการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร การจดัส่ิงอ านวยความ

สะดวก  ผูส้อนจดักิจกรรมและพฒันาส่ือเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนบรรลุผลตามจุดหมายของหลกัสูตร

และสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี ความตอ้งการของชุมชนและสังคมไดม้ากท่ีสุด 

 2.  การมีส่วนร่วม (Participation) หน่วยงานทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผูป้ระกอบการ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ปราชญช์าวบา้น มีการร่วมกนัคิด ตดัสินใจ สนบัสนุน ส่งเสริม และติดตาม

ตรวจสอบการด าเนินงาน 

 3.  การตรวจสอบได้(Accountability) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย (Goals) ท่ี

ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนตอ้งไดรั้บรู้เพื่อการพฒันาร่วมกนัและเพื่อการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน

ของสถานศึกษา มีการประชาสัมพนัธ์เป้าหมายและจุดเน้นท่ีตอ้งการพฒันาให้ทุกฝ่ายไดรั้บรู้เพื่อเป็นสัญญา

ประชาคมและเพื่อใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีทิศทางการท างานท่ีชดัเจนสู่เป้าหมายเดียวกนั  

จากหลักการดังกล่าวขา้งตน้การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีกระบวนการด าเนินการท่ีสัมพนัธ์

ต่อเน่ืองกนั 3 ขั้น คือ 

 1. การประเมินคุณภาพภายใน กระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาหรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา เพื่อน าผลจากการประเมินไปใชใ้นการ

วางแผนพฒันา  

 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความกา้วหนา้ของการ

ปฏิบติัตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีแสดงแนวโน้มผลการพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา  ไม่ควรจะนอ้ยกว่า 3 ปีการศึกษา ดงันั้น ครูทุก

คนตอ้งสามารถแสดงขอ้มูลผลการเรียนของผูเ้รียนไดเ้ป็นรายบุคคล รายห้องเรียน รายชั้น รายกลุ่มสาระ จน

เป็นขอ้มูลรวมระดบัสถานศึกษาไดห้รือโครงการอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาด าเนินการก็จะตอ้งสามารถตอบได้ว่า เหตุ

ใดจึงเพิ่มกิจกรรมใหม่ขึ้นหรือปรับลดกิจกรรมบางอย่างลงขอ้มูลสารสนเทศเหล่าน้ีจะถูกน าไปสรุปรายงาน

ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาทราบเพื่อร่วมกนัหาแนวทางพฒันาต่อไป 

 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือหน้าท่ีหลักของสถานศึกษาในการจดัการเรียนการสอนโดยมี

คุณภาพท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนเป็นเป้าหมาย มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาการจดัระบบและโครงสร้าง 

การวางแผนและการด าเนินงานตามแผนรวมทั้ง “สร้างจิตส านึก” ให้เห็นว่าการพฒันาคุณภาพการศึกษาจะตอ้ง

ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเป็น “ความรับผิดชอบร่วมกนั” ของทุกคน 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 องคป์ระกอบของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ตามกฎกระทรวง พ.ศ.  2553  ของการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี 5  ประการ ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา   

3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

4. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

5. การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   

 

 

 

การประเมิน 

คณุภาพภายใน 

การติดตาม ตรวจสอบ

คณุภาพการศึกษา 
การพฒันาคณุภาพ

การศึกษา 

 

การประกนั

คณุภาพ

ภายใน 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3  
วิธีการประเมินโครงการ 

รูปแบบการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการพฒันาการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วิธีการประเมินโครงการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผูส้อน จ านวน 35 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู ้สอน จ านวน 35 คน สุ่มตัวอย่างจาก
ครูผูส้อน จ านวน 35 คน โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการฝ่ายงบประมาณและ มีจ านวน   37
ฉบบั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผูส้อน จ านวน 35 คน  

การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช ้X, S.D. 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูป้ระเมินได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (x) ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) โดย 

 ก าหนดค่าคะแนนจากแบบสอบถาม เป็น 5 ระดบั คือ 

ระดบั 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายถึง  มาก 

ระดบั 3 หมายถึง  ปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง  นอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 



ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00    อยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50    อยูใ่นระดบั  มาก 

ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50    อยูใ่นระดบั  ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50    อยูใ่นระดบั  นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50    อยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

1)  ค่าเฉลี่ย (Mean) หรือเรียกวา่ค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉล่ีย ค่ามชัฌิมเลขคณิต เป็นตน้ 

X   =    x  

                n 

 เม่ือ     X         แทน       ค่าเฉล่ีย 

   X      แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 

                               n         แทน        จ านวนของคะแนนในกลุ่ม 

2)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  เป็นการวดัการกระจายท่ีนิยมใชก้นัมากเขียนแทนดว้ย  S.D.  

หรือ S 

          

 S.D.   = (X -  X)2 

           n – 1 

   

 S.D. = nX2  -  (X)2 

     n(n – 1)      

    เม่ือ     S.D.  แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   X แทน   ค่าคะแนน 

   n         แทน   จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 

   แทน   ผลรวม 

หรือ 



บทท่ี  4 
ผลการประเมินโครงการ 

 
 การน าเสนอผลการประเมินโครงการ  ผูรั้บผิดชอบโครงการไดน้ าเสนอผลการประเมินโครงการ ดงัน้ี 

ตาราง  1  แสดงขอ้มูลผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี เขา้ร่วมโครงการพฒันาระบบงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกตามสายการบริหาร 

ระดับช้ัน จ านวน ( คน ) ร้อยละ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 2 6 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 35 94 
รวม 37 100 

 
ตาราง 1  แสดงวา่ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการฝ่าย
งบประมาณและแผนงานส่วนใหญ่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  35 คน คิดเป็นร้อยละ  94
ผูบ้ริหาร  จ านวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ 6 

ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการฝ่ายงบประมาณ
และแผนงาน 

ท่ี รายการ X S.D. แปลผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. งานแผนงานและประกนัคุณภาพ 
     1.1 การวางแผนพฒันาโรงเรียน 
           1. การก าหนดทิศทางการพฒันาโรงเรียน 
           2. แผนปฏิบติัการของโรงเรียน 
     1.2 การจดัองคก์ร 
           3. การจดัท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
           4. การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 
     1.3 การจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
           5. การด าเนินงานดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
           6. การพฒันาระบบงานสารสนเทศ 
 

 
 

4.63 
4.90 

 
4.78 
4.60 

 
4.73 
4.55 

 
 

0.70 
0.30 

 
0.52 
0.73 

 

0.63 
0.67 

 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 



ท่ี รายการ X S.D. แปลผล 
 1.4  การจดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

            7. การจดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
1.5  การควบคุมภายใน 
            8. การควบคุมภายใน  
1.6  การประเมินผลการด าเนินงาน งานแผนงานและประกนัคุณภาพ 
           9. การประเมินผลการด าเนินงาน งานแผนงานและประกนั
คุณภาพ 

 
4.63 

 
4.25 

 
4.50 

 
0.70 

 
0.83 

 
0.71 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
มาก 

สรุปภาพรวมของการประเมิน 4.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0.50 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 2  แสดงว่าผลการประเมินโครงการพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายในโดยรวมมี
ค่าเฉล่ีย 4.60 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ในดา้นการวางแผนพฒันาโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.70 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ดา้นการจดัองค์กร มีค่าเฉล่ีย  4.60 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านการจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉล่ีย 
4.60 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นการจดัระบบประกนัคุณภาพภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.63 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดดา้น
การควบคุมภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.24 อยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินผลการด าเนินงานงานแผนงานและ
ประกนัคุณภาพมีค่าเฉล่ีย 4.50 อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

1. เพื่อประเมินผลการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนโนนคอ้วิทยาคม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผูส้อน จ านวน 35 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู ้สอน จ านวน 35 คน สุ่มตัวอย่างจาก
ครูผูส้อน จ านวน 37 คน โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 

รูปแบบการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามความ
พึงพอใจ 

สรุปผลการประเมินโครงการ 
ผลการประเมินโครงการพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายในโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.60 อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด ในด้านการวางแผนพัฒนาโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.70 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการจัดองค์กร มี
ค่าเฉล่ีย  4.60 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นการจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉล่ีย 4.60 อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ดา้นการจดัระบบประกนัคุณภาพภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.63 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดดา้นการควบคุมภายใน มี
ค่าเฉล่ีย 4.24 อยู่ในระดบัมาก ดา้นการประเมินผลการด าเนินงานงานแผนงานและประกนัคุณภาพมีค่าเฉล่ีย 
4.50 อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั 
อภิปรายผล 
 การประเมินโครงการพฒันาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินตามรูปแบบการ
ประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินมีความเช่ือมัน่เป็นไปวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด คือมีค่าเฉล่ีย 
4.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการประเมินไปใช้ มีดังนีคื้อ 

1. ควรใชเ้ฉพาะการพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับหัวข้อการประเมินต่อไปนี ้คือ 

1. ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความหลากหลายมากกวา่น้ี 



บรรณานุกรม 
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       กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพน์านมีบุ๊คส์. 

Hornby, A. F. (2000). Advance learner's dictionary (6th ed.). London, England: Oxford  

        University. 

http://www.moe.go.th/wijai/role.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ท่ี     วันท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ.  2565 

เร่ือง ขอรายงานสรุปผลโครงการพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนคอ้วิทยาคม 
 
 ตามท่ีขา้พเจา้นายภานุ  ฮาตะสุ้ย  ต าแหน่ง ครู ไดด้ าเนินการโครงการพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีผ่านมา

นั้น 

บดัน้ีไดด้ าเนินงานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  และไดมี้ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาระบบงาน

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดงัน้ีควรใชเ้ฉพาะการพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้น าขอ้เสนอแนะไปด าเนินการพฒันาต่อไป  

 

                              ( นายภานุ  ฮาตะสุ้ย)   

       (ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ) 

การพิจารณาของผูบ้ริหาร 

..............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

 (นายพรศกัด์ิ  อุ่นใจ) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนคอ้วิทยาคม 
 

 

 



สรุปผลการด าเนินการ 

โครงการ : พฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม  2564 – 30  กนัยายน  2565 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ปรับปรุงและพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาใหดี้ยิง่ขึ้น 

ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 

ระหวา่งวนัท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 30  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2565 
โดยมีปฏิทินปฏิบติังานตามโครงการ ดงัน้ี 

ระยะเวลา กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 ต.ค. 2564 – 30 ต.ค. 2564 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการวิ เคราะห์
สถานภาพ ก าหนดทิศทางองค์กรและจัดท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี  

งานแผนงาน 

1 ม.ค. 2565 – 30 มี.ค. 2565 จดัท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

16 พ.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2565 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

16 พ.ค. 2565 – 30 พ.ค. 2565 อบรมครูพฒันางานประกนัคุณภาพทางการศึกษา งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 
กลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ ท่ี กจิกรรม งบประมาณ 

กลยุทธ์ท่ี 5 
พฒันาการบริหารจดั
การศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพ 
ตามหลกัธรรมาภิบาล
เนน้การมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนในการ
ส่งเสริมสนบัสนุน 
การจดัการศึกษา 

1. พฒันาส่งเสริม
การด าเนินงาน
ตามระบบ
ประกนัคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

พฒันาส่งเสริม
การด าเนินงาน
ตามระบบประกนั
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1 ประชุมเชิงปฏิบติัการการ
วิเคราะห์สถานภาพ ก าหนด
ทิศทางองคก์รและจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี   

4,000 

2 จดัท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา (SAR) 

2,000 

3 อบรมครูพฒันางานประกนั
คุณภาพทางการศึกษา 

1,000 

  4 การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
2,000 

รวมทั้งส้ิน 8,000 



สรุปผลการด าเนินการ 
 
โครงการ : พฒันาส่งเสริมการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1  ตุลาคม  2564 – 30 กนัยายน  2565 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ปรับปรุงและพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาใหดี้ยิง่ขึ้น 

วิธีการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถานภาพ ก าหนดทิศทางองค์กรและจัดท า

แผนปฏิบติัการประจ าปี   
1.1 วตัถุประสงค ์
 1.1.1 เพื่อประชุมเชิงปฏิบติัการการวิเคราะห์สถานภาพ ก าหนดทิศทางองคก์ร 
 1.1.2 เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี   
1.2 การด าเนินโครงการ 
 1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบติัการการวิเคราะห์สถานภาพ ก าหนดทิศทางองคก์ร 
 1.2.3 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี   
 1.2.4รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
1.3 การประเมินผล 
 1.3.1 ประเมินโดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 
1.4 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 1.4.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการประจ าปีใชใ้นการด าเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 

ระหวา่งวนัท่ี 1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวนัท่ี 30  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564 
2.  จดัท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 

2.1 วตัถุประสงค ์
 2.1.1 เพื่อจดัท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 
2.2 การด าเนินโครงการ 
 2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2.2.2 ประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรม 



2.2.3 แจกแบบประเมินใหค้รูท่ีรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน  
2.2.4 ประเมินนกัเรียนในแต่มาตรฐานใหเ้รียบร้อย 
2.2.5 สรุป รวบรวมแลว้รายงานผลการจดัท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 

2.3 การประเมินผล 
 2.3.1 ประเมินโดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 
2.4 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 2.4.1 โรงเรียนมีรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ท่ีเป็นรูปธรรม 
ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 

ระหวา่งวนัท่ี 1  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2565  ถึงวนัท่ี 30  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 
3.  อบรมครูพฒันางานประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

3.1 วตัถุประสงค ์
 3.1.1 เพื่ออบรมครูพฒันางานประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
3.2 การด าเนินโครงการ 
 3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3.2.2 ประชุมอบรมครูเพื่อพฒันางานประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
 3.2.3 แจกแบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม  
 3.2.4 สรุป รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
3.3 การประเมินผล 
 3.3.1 ประเมินโดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 
1.4 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
3.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 

ระหวา่งวนัท่ี 1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวนัท่ี 31  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมนีต้อบสนอง 

1. ตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 2        ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 
2. ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาตรฐานท่ี 2       ตวัช้ีวดัท่ี 2 
3.  อ่ืนๆ ระบุ....................................................................... 
4. จ านวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ / กิจกรรม              37 คน คิดเป็นร้อยละ100 

5. ผลการด าเนินงานเป็นดงัน้ี (ใหเ้ลือกรายการท่ีไดค้ะแนนมาก 3 อนัดบั และคะแนนนอ้ยเรียง 3)   
ผลการประเมินโครงการพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายในโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.60 อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด  



- ในดา้นการวางแผนพฒันาโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.70 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
- ดา้นการจดัองคก์ร มีค่าเฉล่ีย  4.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
- ดา้นการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีค่าเฉล่ีย 4.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
- ดา้นการจดัระบบประกนัคุณภาพภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.63 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
- ดา้นการควบคุมภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.24 อยูใ่นระดบัมาก  
- ดา้นการประเมินผลการด าเนินงานงานแผนงานและประกนัคุณภาพมีค่าเฉล่ีย 4.50 อยู่ในระดบั

มาก 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


