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  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 

................................................................................. 
 การประเมินโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์  ปีการศึกษา  
2562  เป็นการวิจยัเชิงประเมิน  ผูป้ระเมินไดป้ระยกุตใ์ชก้ารประเมินตามแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) 
ของแดเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม (Daniel  L. Stufflebeam) มีวตัถุประสงคย์อ่ยดงัน้ี 
  1.  เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation)    
  2. เพื่อประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการ (Input Evaluation) 
  3.  เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) 
   3.1 เก่ียวกบัการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา (Plan) 
   3.2 เก่ียวกบัการปฏิบติัตามแผน (Do) 
   3.3 เก่ียวกบัการตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   3.4 เก่ียวกบัการพฒันาปรับปรุง (Act) 
  4.  เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)  
   เก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 6 ดา้น   
   4.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   4.2 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
    การศึกษา 
   4.3 ด าเนินงานตามแผนพฒันาท่ีก าหนดไว ้ 
   4.4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
   4.5 ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน 
    การศึกษา 
   4.6 จดัส่งรายงานผลการประเมินตนเองใหแ้ก่หน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงาน 
    ท่ีก ากบัดูแสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี มีจ  านวน 4 ฉบบั แบบประเมินมีลกัษณะ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  ดงัน้ี 
 ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินบริบทของโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน           ศรี
ส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 ประเมินความเหมาะสมของการก าหนดโครงการ  
ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคโ์ครงการกบัสภาพแวดลอ้ม ความสอดคลอ้งของเป้าหมายโครงการกบั
นโยบายและสภาพแวดลอ้ม ความเป็นไปได ้ความตอ้งการและความจ าเป็น 



 

ของการก าหนดโครงการ และความพร้อมของปัจจยัเพื่อการด าเนินโครงการ จ านวน 10 ขอ้ 
 ฉบบัท่ี 2 แบบประเมินเก่ียวกบัปัจจยัน าเขา้ของโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 ดา้นงบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ ความรู้
ความสามารถของคณะท างาน การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียนและบุคลากร 
ในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 ขอ้ 
 ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 เก่ียวกบัการด าเนินงาน มี  4  ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1   เก่ียวกบัการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา (Plan) จ  านวน 8 ขอ้ 
  ตอนท่ี 2   เก่ียวกบัการปฏิบติัตามแผน (Do) จ  านวน 11 ขอ้  
  ตอนท่ี 3   เก่ียวกบัการตรวจสอบ ประเมินผล (Check) จ านวน 10 ขอ้ 
  ตอนท่ี 4   เก่ียวกบัการพฒันาปรับปรุง (Act) จ  านวน 10 ขอ้ 
 ฉบบัท่ี 4 แบบประเมินผลผลิตของโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน              
ศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ ปีการศึกษา 2562 เก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มี 6 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ขอ้ 
       ตอนท่ี 2   การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ 
        ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 7 ขอ้ 
  ตอนท่ี 3  การด าเนินงานตามแผนพฒันาท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 7 ขอ้ 
  ตอนท่ี 4  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
                  จ านวน 16 ขอ้ 
  ตอนท่ี 5  การติดตามผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ 
              ตามมาตรฐานการศึกษา จ านวน 4 ขอ้ 
  ตอนท่ี 6  การจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเองใหแ้ก่หน่วยงานตน้สังกดั  
              จ านวน 8 ขอ้ 
 การประเมินโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์  ปีการศึกษา  
2562 ก าหนดระยะเวลาการประเมินระหวา่งวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และส้ินสุดการประเมินวนัท่ี 31 
มีนาคม พ.ศ. 2563  
 การประเมินโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์  ปีการศึกษา  
2562 คร้ังน้ี ใชป้ระชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการเป็นแหล่งขอ้มูลทั้งหมด 
 1. การประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation) ใชป้ระชากร เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นโครงการ  
จ านวน 5 คน ครูผูส้อน จ านวน 86 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน   



 

                2.การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) ใชป้ระชากร เป็นครูผูส้อนจ านวน 86 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน   
 3. การประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) ใชป้ระชากร เป็นครูผูส้อนจ านวน 86 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน   
 4. การประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation) ใชป้ระชากร เป็นครูผูส้อนจ านวน 86 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน   
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมิน ด าเนินการโดย หาค่าเฉล่ีย (Arithmetic) ของประชากร  
และหาค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของประชากร แลว้น าผลของการค านวณมาแปล
ความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

ผลการประเมินพบว่า 
 1. ผลการประเมินการด าเนินโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนศรีส าโรง 
ชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 ดา้นบริบทของโครงการ (Context) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา 
ในแต่ละรายการ พบวา่ ทุกรายการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยทุกรายการผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 2. ผลการประเมินการด าเนินโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนศรีส าโรง 
ชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 ดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ (Input) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยทุกรายการผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผลการประเมินการด าเนินงานของโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน      
ศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 ดา้นกระบวนการของโครงการ (Process) ผูป้ระเมินไดป้ระเมิน 
การด าเนินงาน มี 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา (Plan) ดา้นการปฏิบติัตามแผน 
(Do) ดา้นการตรวจสอบ ประเมินผล (Check) และดา้นการพฒันาปรับปรุง (Act) ดงัน้ี 
  3.1 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 ดา้นการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา (Plan)  
โดยครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา 
ในแต่ละรายการพบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบั 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี  สถานศึกษามีการจดัท า
ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา รองมา คือ สถานศึกษาไดจ้ดัระบบฐานขอ้มูลตามมาตรฐาน
และตวับ่งช้ี  และการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพมีความเหมาะสมเท่ากนั 
โดยบุคลากรทุกฝ่ายไดร่้วมแสดงความคิดเห็น ในการปรับปรุงแผนพฒันาการศึกษามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทุกรายการผา่นเกณฑก์ารประเมิน    
  3.2 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 ดา้นการปฏิบติัตามแผน (Do) โดยครูผูส้อน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการ พบวา่  
ทุกรายการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบั 3 ล าดบัแรกดงัน้ี  มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละมาตรฐาน 



 

ของการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมรองมาคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหก้ าลงัใจ 
แก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ และมีการน ามาตรฐานท่ีก าหนดมาจดัเรียงล าดบัตามความส าคญั 
อยา่งเหมาะสม  และสถานศึกษามีการติดตามการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอเท่ากนั  โดยงบประมาณ
สนบัสนุนการด าเนินงานมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทุกรายการผา่นเกณฑ์
การประเมิน    
  3.3 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 ดา้นการตรวจสอบ ประเมินผล (Check) โดยครูผูส้อน  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการ พบวา่ 
ทุกรายการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เรียงล าดบั 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี วธีิการเก็บขอ้มูลมีความเหมาะสม รองมาคือ 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีความเหมาะสม และวธีิการเก็บขอ้มูลมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ประมวลผลของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งแม่นย  า และมีการวิเคราะห์ขอ้มูลมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเท่ากนัทุกรายการผา่นเกณฑก์ารประเมิน    
  3.4 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 ดา้นการพฒันาปรับปรุง (Act)  โดยครูผูส้อน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการ พบวา่  
ทุกรายการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบั 3 ล าดบัแรกดงัน้ี คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลมีการ
ประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดเคร่ืองมือในการประเมินผล รองมาคือ การตรวจสอบประเมินผลมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง และคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล มีการประชุมร่วมกนั
เพื่อวางกรอบในการประเมินเพื่อก าหนดแนวทางการประเมินผล  และมีการตรวจสอบ ความถูกตอ้งในผล
การประเมินเป็นระยะ ๆ เพื่อใหก้ารประเมินมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือเท่ากนั โดยมีการแจง้รายงานการ
ประเมินใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ  มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทุกรายการผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 4. ผลการประเมินการด าเนินงานของโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน 
ศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 ดา้นผลผลิตของโครงการ ผูป้ระเมินไดท้  าการประเมินเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามี 6 ดา้น คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาท่ีก าหนดไว ้ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  การติดตาม
ผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การจดัส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหแ้ก่หน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ดงัน้ี   
  4.1 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนศรี
ส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 โดยครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการ 
พบวา่ ทุกรายการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบั 3 ล าดบัแรกดงัน้ี สถานศึกษามีการศึกษา  



 

วเิคราะห์มาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงประกาศใช ้
รองมาคือ สถานศึกษามีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี และสถานศึกษา
มีการพฒันามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดย
สถานศึกษามีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหก้ลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกรับทราบ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ทุกรายการผา่นเกณฑก์ารประเมิน    
  4.2  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนศรี
ส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 โดยครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการ
จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการ พบวา่ ทุกรายการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เรียงล าดบั 3 ล าดบัแรกดงัน้ี สถานศึกษามีการตั้งคณะจดัท าแผน ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน  
ใหบุ้คลากรของสถานศึกษาร่วมรับผดิชอบและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
และสถานศึกษามีการศึกษา วเิคราะห์ สภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ
โดยใชข้อ้มูลตามสภาพจริงเท่ากนั  และสถานศึกษาด าเนินการจดัท า แผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา และนโยบายการศึกษา โดยสถานศึกษาด าเนินการเสนอแผนพฒันา 
การจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช้ีแจงรายละเอียด ของแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเห็นชอบก่อนน าไปปฏิบติั  มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทุกรายการผา่นเกณฑ์ 
การประเมิน    
  4.3 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน 
ศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 โดยครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาท่ีก าหนดไว ้ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการพบวา่  
ทุกรายการอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบั 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ
ประจ า ปีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตามกรอบระยะเวลา และกิจกรรมโครงการท่ีก าหนดไว ้รองมาคือ 
สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยมีผูรั้บผดิชอบชดัเจน และสถานศึกษามีการ
ปรับปรุงแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระหวา่งการปฏิบติังานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  และ
สถานศึกษามีการสรุปและรายงานแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบเท่ากนั โดยสถานศึกษามีการใชแ้ผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ ก ากบัติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทุกรายการผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
  4.4 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน 
ศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 โดยครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา 
ในแต่ละรายการพบวา่ ทุกรายการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เรียงล าดบั 3 ล าดบัแรกดงัน้ี สถานศึกษา 



 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาดา้นปัจจยัตามมาตรฐานการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน รองมาคือ สถานศึกษามีผูรั้บผดิชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ชดัเจนและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษาดา้นผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษา
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสถานศึกษามีการด าเนินงานตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาโดยใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมเท่ากนั โดยสถานศึกษามีการตรวจสอบและทบทวน
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทุกรายการผา่นเกณฑ์ 
การประเมิน   
  4.5 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนศรี
ส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 โดยครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการ
ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการพบวา่ ทุกรายการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบั 3 ล าดบัแรกดงัน้ี 
สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง รองมาคือ สถานศึกษามีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดบัสถานศึกษา และสถานศึกษามีการเตรียมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกดั โดยสถานศึกษามีการรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงพฒันา มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทุกรายการ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน   
  4.6  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน 
ศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 โดยครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการ
จดัส่งรายงานผลการประเมินตนเองใหแ้ก่หน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา 
เป็นประจ าทุกปี ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการพบวา่ ทุกรายการอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด เรียงล าดบั 3 ล าดบัแรกดงัน้ี สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพการศึกษาเสนอต่อตน้สังกดั 
สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือส้ินปีการศึกษา รองมาคือ สถานศึกษามีการน าขอ้มูลไปใชใ้นการ
จดัท าแผนปฏิบติัการประจ า ปีในปีต่อไป และสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะท างานจดัท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี โดยสถานศึกษามีขอ้มูลการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ทุกรายการผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 สรุป จากผลการประเมินโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนศรีส าโรง           
ชนูปถมัภ ์ ปีการศึกษา  2562  โดยไดป้ระยกุตใ์ชก้ารประเมินตามแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model)  
ของแดเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม (Daniel  L. Stufflebeam) ทั้ง 4 ดา้น คือดา้นบริบท (Context)  
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นผลผลิต (Product) ทุกดา้นผา่นเกณฑ์ 
การประเมิน ทุกดา้น ดงันั้นการด าเนินโครงการน้ีจึงบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการตามท่ีตั้งไว ้ 


