
(ก) 

เร่ือง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสูความ

ยั่งยืนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 2 

ผูรายงาน นายนิธิวัฒน  อินทสิทธิ์ 

ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

หนวยงาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานค เขต 2 

ปการศึกษา 2564 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

การประเมินโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสูความยั่งยืนของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  โดยมีจุดประสงค เพื่อ

ประเมินบริบทและปจจัยนําเขาของของโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสูความ

ยั่งยืนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  เพื่อ

ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสูความยั่งยืนของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดานการบริหาร

จัดการการวางแผน การปฏิบัติงานตามข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินงาน เพื่อประเมินผลผลิตและ

ผลลัพธของโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสูความยั่งยืนของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 

ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน ดานการถายทอดสงตอ และเพื่อศึกษาแนวทางการ

พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสูความยั่งยืนของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ผูประเมินใชรูปแบบ

การประเมินตามแบบของ CIPPIEST Model  การดําเนินโครงการแบง  3  ระยะ ไดแก 1) การ

ประเมินกอนดําเนินการ 2) การประเมินระหวางดําเนินการ และ3) การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมินครั้งนี้ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จํานวน 

20  คน ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 11  คน รองผูอํ านวยการโรงเรียน จํานวน 52 คน  

ศึกษานิเทศก จํานวน 10  คน และครูผูสอน จํานวน 104  คน  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จํานวน 

9 ฉบับ เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ 1 ฉบับ การเก็บรวบรวมขอมูล

โดยผูประเมินเก็บรวบรวบเอง การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใช

ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินและขอเสนอแนะ สรุปได ดังนี้ 

  



(ข) 

 

ผลการประเมิน 

 การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสูความยั่งยืนสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ผลการประเมินดังนี ้ 

 1. ผลการประเมินกอนดําเนินโครงการ พบวา ดานบริบท ผลการประเมินในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด และดานปจจัยนําเขา ผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมาก  

 2. ผลการประเมินระหวางดําเนินโครงการ  พบวา ดานกระบวนการ ผลการประเมินในภาพ

รวมอยูในระดับมาก 

 3. ผลการประเมินหลังส้ินสุดโครงการ พบวา 1) ดานผลผลิตของโครงการ ในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด 2) ดานผลกระทบของโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  3)ดานประสิทธิผล

ของโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  4)ดานการถายทอดสงตอของโครงการ ในภาพรวมอยู

ในระดับมากท่ีสุด และ5) ดานความพึงพอใจผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการ ใน

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 4. แนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงของระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู

ความยั่งยืน  พบวา  ตองสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินคุณภาพภายใน ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การทํางานเปนทีม และพัฒนาความรู ทักษะเกี่ยวกับการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ี  พรอมท้ังตองกําหนดเปนนโยบายและขอบขาย

งานใหชัดเจน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
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Executive Summary 

 

 Assessment of the Educational Quality Assurance Project for Sustainable 

Schools under, The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 . The 

purpose is to assess the context and import factors of the Educational Quality 

Assurance Development Project to the Sustainable School of The Secondary 

Educational Service Area Office Bangkok 2 . To assess the process of educational 

quality assurance system development project towards sustainability of schools 

under The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 .  in the aspect of 

planning management. Operations according to the various steps in the operation. 

To assess the productivity and outcomes of the educational quality assurance 

system development project towards sustainability of schools under The Secondary 

Educational Service Area Office Bangkok 2. Aspects arising from the implementation, 

the impact, the effectiveness Sustainability and the transmission aspect. And to study 

the guidelines for improving the implementation of the educational quality assurance 

system development project towards sustainability of schools under The Secondary 

Educational Service Area Office Bangkok 2. Assessors use an assessment model based 

on the CIPPIEST Model. Project implementation is divided into 3 phases: 1) pre-

operation assessment 2) in-process assessment and 3) post-project assessment. The 

sample group used in this assessment consisted of 20 experts at the educational 

area level, 11 school directors, 52 school deputies, 10 supervisors, and 104 teachers. 



(ง) 

The instruments used in the assessment consisted of 9 items, which were 5 levels of 

estimation scale and 1 interview form. Data collection by the assessor collects it 

himself. Data analysis using ready-made computer programs. The statistics used were 

percentage, mean, standard deviation. The assessment results and recommendations 

can be summarized as follows: 

 Assessment results 

 Assessment of educational quality assurance system development projects 

towards sustainability, The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 , the 

assessment results are as follows. 

 1. The pre-project assessment results found that, in context, the overall 

assessment results were at the highest level. And the input factor The overall 

assessment results are at a high level. 

  2. Assessment results during the project found that the process. The overall 

evaluation results are at a high level. 

 3. The evaluation results after the project found that 1) the production of the 

project Overall, the highest level, 2) the impact of the project Overall, at the highest 

level 3) The effectiveness of the project Overall, at the highest level 4) Internal 

broadcasting of the project Overall, at the highest level and 5) satisfaction, 

respondents, questionnaires, satisfaction with the project. Overall, the highest level. 

 4. Guidelines for the development and improvement of the internal quality 

assurance system to the school to sustainable found that it must raise awareness of 

the importance of internal quality assessment. According to the educational 

standards of the school Team work. And develop knowledge Skills regarding internal 

quality assessment according to educational standards and indicators. As well as 

having to clearly specify the policy and scope of work In accordance with the school 

development plan. 
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