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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือ

รองรับการประกันคณุภาพภายนอกรอบสี ่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 และ หา
แนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบ
สี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู
ผูรับผิดชอบงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน และครผููสอน จาํนวน 317 คน และผูเช่ียวชาญดานการประกันคณุภาพ
ภายใน จํานวน 17 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย 
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) แจกแจงความถ่ี แลวเรียงลําดับ ผลการวิจยัพบวา 
การประเมินปจจยันําเขา กระบวนการ และผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือ
รองรับการประกันคณุภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคณุภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบแนวทางท่ีสําคัญ คือ ประชุมช้ีแจงใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจในระบบการประกัน
คุณภาพ จัดทําปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ ตดิตามการดาํเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และประชุมช้ีแจงปรบัปรุงหลักสตูรสถานศึกษาเพ่ือจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแผนผัง (mind mapping) 

 
คําสําคญั: ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

Abstract 
 The research objectives were to evaluate the internal quality assurance system of school for 
supporting the fourth external evaluation of  the Office of Kamphaengphet Primary Education Service Area 2,  
and to study the guideline for develop the internal quality assurance system of school for supporting the 
fourth external evaluation of  Office of Kamphaengphet Primary Education Service Area 2.  The samples were 
317 administrators and teachers.   The 17 experts were interviewed for collecting data.  The research 
tools were questionnaires and interview forms.  The data were analyzed by Mean, Standard Deviation, 
and content analysis. 
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  The research result were as follows; 
  1.  The input, process, and product evaluation of the internal quality assurance system of 
school for supporting the fourth external evaluation of the Office of Kamphaengphet Primary Education 
Service Area 2 were suitable in high. 
  2.  The guideline for develop the internal quality assurance system of school for supporting the 
fourth external evaluation of  Office of Kamphaengphet Primary Education Service Area 2  were ; 
   2.1 Set the meeting for teachers to know and understand the internal  quality 
assurance system. 
   2.2 Set the planning for follow up and evaluation the internal  quality assurance. 
   2.3 Set the meeting for curriculum improvement by using Mind Mapping technique.   
 
Keyword: evaluate the internal quality assurance system. 
  

ความเปนมาและความสําคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

หมวด 6 กลาวถึงหลักการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคณุภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก สวนระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 48ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคณุภาพภายนอก  และมาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการ
ประเมินผลการจดัการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยหนวยงานภายนอกท่ีเปนอิสระและมีความ
เปนกลาง  และมีบทบาทหนาท่ีในการประเมินเปรียบเทียบมาตรฐานของสถานศึกษาท่ัวประเทศและดําเนินการเปรียบเทียบ
ทุกๆ 5 ป (สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, 2548) 
  สถานศึกษาจึงตองมีการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาใหเปนระบบ  โดยใชการ
รูปแบบการบริหารงานตามทฤษฎีระบบ (System Theory)  เปนระบบท่ีชวยเอ้ือตอการอธิบายพฤติกรรมองคกรทุกระดับ  ท้ัง
บุคคล  กลุมและองคกร เปนการนําเอาทฤษฎีระบบเขามาใชในการบริหารงานดวยเหตุผลท่ีวาองคกรสามารถปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมไดอยางเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  เพ่ือใหสถานศึกษามีระบบการบรหิารจดัการท่ีมปีระสิทธิภาพการทํางานเปนไป
ตามเปาหมายจึงสงผลใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และไดรับการยอมรับ  ศรัทธา  ไววางใจจากผูปกครองและชุมชน  โดยใหสถานศึกษาไดจดัทําโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายใน เพ่ือรองรับการประกันคณุภาพการศึกษา (ธร  สุนทรายุทธ, 2554)  จากขอมูล
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ปการศึกษา 2556  พบวา  โรงเรยีนในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  จํานวน  183  โรงเรียน  ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับพอใช  7  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 3.83  
ระดับดี  จํานวน  25  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 13.66  ระดับดีมาก  จํานวน  77  โรงเรียน  คดิเปนรอยละ 42.08  และ
ระดับดีเยี่ยม  จํานวน 74  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 40.44  ซึ่งจะเห็นไดวาสถานศึกษาบางแหงยงัมีระบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในยังไมเปนระบบตองไดรับการพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกดานใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง  
และยังขาดการตดิตามประเมินผลโครงการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาอยางแทจริง  ซึ่งการประเมินโครงการน้ันจะทํา
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ใหทราบผลความกาวหนา  หรือจุดเดน จดุดอย  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุง  การประเมนิเปนหัวใจสําคญัของการ
ปฏิบัติกิจกรรม หรือโครงการน้ันเมื่อสิ้นสุดควรมีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2, 2558) 
 ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคญัของการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ดังน้ันผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกรอบสี ่  โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมนิเชิงระบบ (System Approach) มาเปนรูปแบบในการ
ประเมินเน่ืองจากเปนวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมซึ่งเปนการวิเคราะหดานปจจัยเบ้ืองตน (Input) ดานกระบวนการ (Process) 
และดานผลผลิต (Output) ทําใหทราบผลการดาํเนินโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงไรและชวยใหทราบถึง
ขอบกพรองของโครงการ เพ่ือใหไดแนวทางในการพัฒนาโครงการท่ีดีและประกอบการตัดสินใจท่ีจะดาํเนินโครงการตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  
 2.  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษากําแพงเพชร เขต 2  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการวิจัยเปน 2 ข้ันตอนดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 ขอบเขตทางดานเน้ือหา 
 1.  ดานปจจัยนําเขา (Input) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ  และสถานท่ี 
 2.  ดานกระบวนการ (Process) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไดแก กิจกรรมการดําเนินงาน และชวงเวลาการดําเนินการ 
 3.  ดานผลผลิต (Output) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ไดแก คุณภาพของผูเรียน คุณภาพครู การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  
ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ/เอกลักษณ  และมาตรการสงเสริม   
 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  183 คน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  จํานวน  183  คน  และครูผูสอน  จํานวน  1,372  คน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2   รวมจํานวน 1,738  คน   
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  35 คน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  จํานวน  35  คน  และครูผูสอน  จํานวน  247  คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2   รวมจํานวน 317  คน   
 ขอบเขตดานตัวแปร 
 1. ดานปจจัยนําเขา (Input)  ไดแก บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และสถานท่ี 
 2. ดานกระบวนการ (Process) ไดแก กิจกรรมการดําเนินงาน  และชวงเวลาการดําเนินการ 
 3. ดานผลผลิต (Output) ไดแก คุณภาพของผูเรียน คุณภาพครู การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  
ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  อัตลักษณ/เอกลักษณ  และมาตรการสงเสริม   
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 ข้ันตอนท่ี 2  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  
  ขอบเขตเน้ือหา    
  1. ดานปจจัยนําเขา (Input) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ  และ
สถานท่ี 
  2. ดานกระบวนการ (Process) เพ่ือประเมินข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ไดแก กิจกรรมการดําเนินงาน และชวงเวลาการดําเนินการ 
  3. ดานผลผลิต (Output) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ไดแก คุณภาพของผูเรียน คุณภาพครู การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  
ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  อัตลักษณ/เอกลักษณ  และมาตรการสงเสริม   
  ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
  แหลงขอมูล ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการประกันคุณภาพ จํานวน 17 คน 
  ขอบเขตตัวแปร 
  ตัวแปรท่ีศึกษา  ไดแก  แนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 1 การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
  ประชากร ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  183 คน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
จํานวน  183  คน  และครูผูสอน  จํานวน  1,372  คน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2   
รวมจํานวน 1,738  คน  กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  35 คน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  จํานวน  35  คน  และครูผูสอน  จํานวน  247  คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2   รวมจํานวน 317  คน    
   เครื่องมือท่ีใช ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบกําหนด
คําตอบใหเลือก  (Check List) และตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมของปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงานและ
ผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ   
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของขอคําถาม ผลการวิเคราะหพบวา มีคาระหวาง 0.80 – 1.00  
          การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและนําแบบสอบถามสงทางไปรษณีย และนํา
แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณและนําไปวิเคราะหคาทางสถิติตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี คารอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ข้ันตอนท่ี 2 การหาแนวหาพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 ผูใหขอมูล ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก จํานวน 17 คน โดยมีเกณฑเลือกผูเช่ียวชาญ ดังน้ี 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีโรงเรียนผานการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกอยูในระดับดีมาก ศึกษานิเทศกท่ีมีความ
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เช่ียวชาญ ดูแลรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)   
 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณ   
 การวิเคราะหขอมูล โดยแจกแจงความถ่ี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
  1.1  ผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  พบวา  โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวาเหมาะสม   
   1.1.1  ดานบุคลากร  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสม 
อยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
   1.1.2  ดานงบประมาณ  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผล
การประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม         
   1.1.3  ดานวัสดุอุปกรณ  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่ง
ผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
   1.1.4  ดานสถานท่ี  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการ
ประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
   1.2  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงาน   เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2  พบวา  โดยภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวา
เหมาะสม   
   1.2.1  ดานกิจกรรมการดําเนินงาน  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม        
   1.2.2  ดานชวงเวลาการดําเนินการ  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
   1.3  ผลการประเมินผลผลติของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  พบวา  โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวาเหมาะสม   
    1.3.1  ดานคุณภาพของผูเรียน  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม         
    1.3.2  ดานคุณภาพครู  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสม 
อยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม          
    1.3.3  ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
    1.3.4  ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม        
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    1.3.5  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถานศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
    1.3.6  ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
   1.3.7  ดานมาตรการสงเสริมของสถานศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
 2. แนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
  1.  ดานปจจัยเบ้ืองตน  พบแนวทางท่ีสําคัญ  ไดแก ประชุมช้ีแจงใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจ
ในระบบการประกันคุณภาพ จัดอบรม สัมมนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพหรือสงบุคลากรทุกคนไปอบรม 
สัมมนา  และนําบุคลากรภายในโรงเรียนไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนประสบผลสําเร็จ  
  2.  ดานกระบวนการดําเนินงาน  พบแนวทางท่ีสําคัญ  ไดแก จัดทําปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ 
ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปฏิบัติตามปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ 
ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แตงตั้งบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการ
ประกันคุณภาพพรอมระบุวิธีการประเมินผลโครงการใหชัดเจน  และกําหนดรูปแบบการประเมินการใชเครื่องมือ ระยะเวลาท่ี
ชัดเจน  
  3.  ดานผลผลิต พบแนวทางท่ีสําคัญ  ไดแก ประชุมช้ีแจงปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแผนผัง (mind mapping)  ประชุมช้ีแจงใหครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนฝกทักษะการคิด
สรางสรรค คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  และครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหนักเรียน
ฝกปฏิบัติ การนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนและมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
  1.1  ผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  พบวา  โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวาเหมาะสม  ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะวาการประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพอยางตอเน่ือง  มีการประเมิน  การติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน  โดย
บุคลากรของสถานศึกษาน้ันเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เปดเผยตอสาธารณชน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553)  จึงทําใหมีความพรอมในเรื่องของปจจัยนําเขาเพ่ือตอบสนองใหการประกัน
คุณภาพภายในสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดเปนอยางดี  และการประเมินปจจัยนําเขาจะชวยใหผูดําเนินโครงการเลือก
แผนจัดโปรแกรมไดอยางเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของโครงการ  ดังท่ี ทิวัฒถ  มณีโชติ (2554)  ไดกลาววา  ปจจัยของ
โครงการมีความจําเปนเพราะการมีความพรอมดานดานปจจัยของโครงการชวยในการดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
และสงผลตอคุณภาพของผลผลิตของโครงการดวย  สอดคลองกับผลการวิจัยของอนุศาสตร  จําปาสี (2555)  ท่ีไดศึกษาวิจัย
เรื่อง  การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบานบึงตะกู ปการศึกษา 2553  พบวา  การ
ประเมินดานปจจัยเบ้ืองตนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับนาฏลัดดา  จุมมา  (2556)  ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง  
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การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ผลการวิจัย
พบวา  ดานปจจัยนําเขามีผลการประเมินในระดับมาก  ถือวาผานเกณฑการประเมิน   
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาท่ีเปนกลุม
ตัวอยางยังขาดความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   และยังไมมีความพรอม
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  ซึ่งการประเมิน
คุณภาพภายในถือวาเปนสวนหน่ึงของการบริหารจัดการเพ่ือท่ีจะไดทราบขีดความสามารถในการศึกษาของสถานศึกษาโดย
บุคลากรภายในหรือผูท่ีเก่ียวของเปนผูประเมินเอง  สอดคลองกับผลการวิจัยของสุรียวรรณ  จินดามงคล (2551)  ท่ีได
ศึกษาวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  พบวา ผลการประเมินปจจัยพ้ืนฐานดานความพรอมและทรัพยากรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  1.2  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงาน   เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2  พบวา  โดยภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวา
เหมาะสม  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการน้ันไดมีการวางแผน  มีการกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการไวอยางชัดเจน  มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมแตละกิจกรรม  เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองวามีขอดี
และขอบกพรองอยางไรบาง  ดังท่ีสมคิด  พรมจุย (2550)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)  เปนการ
ประเมินระหวางการดําเนินงานโครงการ  เพ่ือหาขอดีและขอบกพรองของการดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆ ท่ีกําหนดไว  และ
สอดคลองกับสมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2551)  ท่ีกลาววาการประเมินกระบวนการจําเปนตองไดรับการเตรียมการเพ่ือใหขอมูล
ยอนกลับ (Feedback)  แกผูรับผิดชอบและผูดําเนินการทุกลําดับข้ัน  สารสนเทศน้ีจะเปนประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การกําหนดวาทําไมวัตถุประสงคจึงบรรลุและไมบรรลุผล  สอดคลองกับผลการวิจัยของสุรียวรรณ  จินดามงคล (2551)  ท่ีได
ศึกษาวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  พบวา  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  โดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณา
รายละเอียด  และสอดคลองกับผลการวิจัยของเอมอร  จันทรนนท (2552)  ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการพัฒนา
ครู จังหวัดนครพพนม  พบวา  ดานกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับมาก   
  1.3  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  พบวา  โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวาเหมาะสม  ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนการรับการประกันคุณภาพของกระบวนการบริหารโรงเรียนวาไดมีการวางแผน การ
ทํางาน  และดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ  เพ่ือใหผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทางการศึกษา  และ
ตรงตามความตองการของผูรับบริการไดตลอดเวลา  ดังท่ีเนตรรุง  อยูเจริญ (2553)  ไดกลาววา  การประกันคุณภาพการศึกษา  
หมายถึง  การดําเนินงานตามมาตรการหรือระบบท่ีสรางความมั่นใจ  พึงพอใจ  ประทับใจตอสังคมวาสถานศึกษาท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  ผูจบการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด  สอดคลองกับผลการวิจัย
ของอนุศาสตร  จําปาสี (2555)  ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
บานบึงตะกู  ปการศึกษา 2553  พบวา  การประเมินดานผลผลิตมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
 2. แนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
  1.  ดานปจจัยเบ้ืองตน  พบแนวทางท่ีสําคัญ  ไดแก  ประชุมช้ีแจงใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจ
ในระบบการประกันคุณภาพ  จัดอบรม สัมมนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพหรือสงบุคลากรทุกคนไปอบรม 
สัมมนา  และนําบุคลากรภายในโรงเรียนไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนประสบผลสําเร็จ  ซึ่งแนวทางพัฒนาดังกลาวน้ีสอดคลองกับผล
การประเมินขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในเรื่องการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษา  สอดคลองกับผลการวิจัยของชม  ทาศรีสุข (2551) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 24  พบวา  มีขอเสนอแนะในเรื่อง
หนวยงานควรจัดฝกอบรมใหความรู  และใหบุคลากรศึกษาเพ่ิมเติม  รวมถึงมอบหมายงานใหตรงกับความถนัดของบุคคล  
และสอดคลองกับผลการวิจัยของวันเพ็ญ  พรมการ (2555)  ไดศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนท่ีมีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนตน  ในอําเภอเวียง
เชียงรุง  จังหวัดเชียงราย  พบวา  ผูบริหารควรสงเสริม  สนับสนุนการทํางานอยางตอเน่ือง  ตลอดถึงพัฒนา  อบรมครูใหมี
ความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีเพียงพอ  เพ่ือนําไป
วิเคราะหวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ  จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 
  2.  ดานกระบวนการดําเนินงาน  พบแนวทางท่ีสําคัญ  ไดแก  จัดทําปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ 
ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปฏิบัติตามปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ 
ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  แตงตั้งบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการ
ประกันคุณภาพพรอมระบุวิธีการประเมินผลโครงการใหชัดเจน  และกําหนดรูปแบบการประเมินการใชเครื่องมือ ระยะเวลาท่ี
ชัดเจน  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาปฏิทินการปฏิบัติงานจะเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน 
ใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธและแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  อีกท้ังจะเปนประโยชนในการประสานการดําเนินงานรวมกันอันจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554) ไดกลาววาสถานศึกษาตองวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน  มีการทําตามแผน  มีการตรวจสอบประเมินผล  และพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง  สอดคลองกับผลการวิจัยของณัฐพล  รักไทย (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  แนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21  พบวา  ควรจัดทําปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดทําคูมือในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากร  และสอดคลองกับผลการวิจัยของปทมา  สุบัติคํา (2559)  ไดศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับ
กระบวนการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
2  พบวา  โรงเรียนจะตองจัดใหมีแผนปฏิบัติการประจําป  แผนการประกัน คุณภาพภายใน  และมีการประเมินคุณภาพภายใน
โดยใหเขตพ้ืนท่ีดําเนินการประเมินคุณภาพภายในอยางนอย  1  ครั้งในภาคการศึกษา  นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของนวลฉวี  ทานุกรม (2558)  ท่ีไดศึกษาแนวทาง การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  พบวา  ควรกําหนดบทบาทหนาท่ีแกชุมชนและผูท่ี
เก่ียวของในการมีสวนรวมการประกันคุณภาพในสถานศึกษาใหชัดเจน  ควรกําหนดเกณฑหรือเปาหมายความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือความเปนเอกภาพ   
  3.  ดานผลผลิต  พบแนวทางท่ีสําคัญ  ไดแก  ประชุมช้ีแจงปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแผนผัง (mind mapping)  ประชุมช้ีแจงใหครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนฝกทักษะการคิด
สรางสรรค คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  และครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหนักเรียน
ฝกปฏิบัติ  การนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนและมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ซึ่งแนวทางพัฒนาดังกลาวน้ีสอดคลอง
กับผลการประเมินขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในเรื่องการพัฒนาเรื่องนักเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห  
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะท่ีมีอยูในตัวคนทุกคน  ครูผูสอนสามารถสงเสริมคุณลักษณะน้ีให
พัฒนาไดโดยการสอน  การฝกฝน  และการฝกปฏิบัติท่ีถูกวิธี  ดังท่ีอํารง  จันทวานิช (2552)  ไดกลาววา  ปจจัยท่ีสงผลให
การจัดการศึกษามีคุณภาพ  ประกอบดวย  หลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
กระบวนการบริหารจัดการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือใหผูเรียนเรียน
รูทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  สอดคลองกับผลการวิจัยของปกรณ  คงแกว (2554)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การ
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ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกรอบท่ีสามของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว) 
อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน  พบวา  ขอเสนอแนะในเรื่องควรปรับปรุงวิธีการสอนใหหลากหลาย และกิจกรรมตาม
ความสนใจ 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
           1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  พบวา  มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญและหาวิธีการท่ีกระตุนใหครูและผูมสีวนเก่ียวของมรีูปแบบการดําเนินงาน
ท่ีหลากหลาย เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน  เพ่ือใหโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
           2. ผลการหาแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประกันคณุภาพภายนอกรอบสี่  สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2   สรปุแนวทางพัฒนา
ดังน้ี 
               2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ควรควรจัดอบรม  สมัมนาเก่ียวกับระบบ
การประกันคณุภาพภายในเพ่ือใหครูมีความรูความเขาใจมากข้ึนและเขาใจไปในทิศทางเดยีวกัน 
               2.2 สถานศึกษาควรควรสงเสริม สนับสนุน  นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และการรายงานผลการดําเนิน
โครงการใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  เพ่ือใหมีความตอเน่ืองและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
            1. ควรศึกษาการประเมนิโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่  ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ในรูปแบบการประเมินแบบอ่ืนๆ  เพ่ือใหได
ขอมูลสารสนเทศท่ีแตกตางกันออกไป  และนําไปผลท่ีไดไปใชในการพัฒนาโครงการตอไป 
            2. ควรศึกษาการประเมนิโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่  แบบเจาะลึกเปนรายดานตามกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน   
            3. ควรศึกษาการดําเนินงานตามระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคณุภาพ
ภายนอกรอบสีข่องโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการประกันคณุภาพภายในเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก 
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