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ช่ือเรื่อง :  การประเมินโครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                 
 ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 
 การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินบริบทโครงการการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  2) เพื่อประเมิน
ปัจจัยโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี             
เขต 2  3) เพื่อประเมินกระบวนการโครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน             
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 ประชากรท่ีใช้ใน          
การประเมินครั้งนี้ จ านวน 232 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในการประเมินและ                 
การบริหารโครงการมาไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 9 คน บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ านวน 11 คน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 จ านวน 2 คน ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 8 คน 
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 คน บุคลากรในสถานศึกษา จ านวน 212 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 106 คน ครู ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจ านวน 106 คน            
ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินมีจ านวนท้ังหมด 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย ฉบับท่ี 1 แบบประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านบริบท ฉบับท่ี 2 แบบประเมินโครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านปัจจัย ฉบับท่ี 3 
แบบประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ด้านกระบวนการ และฉบับท่ี 4 แบบประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านผลผลิต เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากร น ามาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติบรรยายด้วยร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 



สรุปผลกำรประเมินโครงกำร 
 1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน      
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อจ าแนกผลการประเมินตามตัวช้ีวัดซึ่งมี 2 ตัวช้ีวัด ทุกตัวช้ีวัด                   
ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. การประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ท่ีมุ่ ง คุณภาพตามมาตรฐานการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐานของสถาน ศึกษาใน สั งกั ดส านั ก ง าน                     
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อจ าแนกผลการประเมินตามตัวช้ีวัดซึ่งมี 2 ตัวช้ีวัด ทุกตัวช้ีวัด               
ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3. การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน             
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อจ าแนกผลการประเมินตามตัวช้ีวัดซึ่งมี 5 ตัวช้ีวัด ทุกตัวช้ีวัด         
ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
 4. การประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน            
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก        
และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อจ าแนกผลการประเมินตามตัวช้ีวัดซึ่งมี 16 ตัวช้ีวัด เป็นตัวช้ีวัด              
ด้านผู้เรียน จ านวน 9 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านการประเมินตามเกณฑ์                  
การประเมิน จ านวน 8 ตัวช้ีวัด ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน จ านวน 1 ตัวช้ีวัด คือ 
ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น           
และแก้ปัญหา มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เป็นตัวช้ีวัดด้านครู จ านวน 3 ตัวช้ีวัด            
มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินทุกตัวช้ีวัด  
และเป็นตัวชี้วัดด้านผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 ตัวชี้วัด  มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก                        
และผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินทุกตัวช้ีวัด    
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา           
ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ ดังนี้ 
 ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ควรน าผลการประเมิน                 
มาปรับปรุงการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา



จันทบุรี เขต 2 ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ท่ีได้ประกาศใช้ใหม่  
 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ควรน าผลการประเมิน            
ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มาใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม สนับสนุน การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาในสังกัด  
 3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ควรน าผลการประเมิน               
ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงาน    
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัด มีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้กับ                  
ผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา 
 ระดับสถานศึกษา  
 1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2                   
ควรน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2.  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2                   
ควรน าผลการประเมินด้านกระบวนการและด้านผลผลิตท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าท่ี 
ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีประกาศใช้ใหม่  
น าข้อมูลจากผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น  


