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สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ค าน า 
  

 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  ฉบับนี้ ผู้รายงานได้จัดท า

ขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินโครงการด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และ

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ที่มีต่อการ

ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 56  โดย

ในการจัดท าได้ประมวลข้อมูล และวิธีการปฏิบัติที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ตลอดปี

การศึกษา 2556  ซึ่งผู้รายงานได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปรับปรุงพัฒนางานที่รับผิดชอบ เพื่อ

สนองต่อนโยบายของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 นอกจากรายงานการประเมินโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ สิ่งส าคัญยิ่งคือ คณะครูบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  รวมทั้งผู้ที่สนใจ จะได้เห็นภาพรวมและผลของการด าเนินงานตาม

โครงการดังกล่าวว่ามีผลส าเร็จประการใด ยังมีส่วนใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

ข้อมูล เหล่านี้สามารถน าไปประกอบการจัดท าแผนกลยุท ธ์ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนต่อไป 

 ผู้รายงานหวังว่า รายงานโครงการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาบ้างพอสมควร หาก

มีผู้สนใจมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้รายงานยิน ดีน้อมรับเพื่อน าไปปรับใช้ด้วยความขอบพระคุณ ยิ่ง 

คุณประโยชน์อันพึงมีจากการท ารายงานฉบับนี้ ขอมอบให้กับผู้อ่านทุกท่าน 
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 ค าน า          หน้าที ่

 บทคัดย่อ           ก 

 เค้าโครงการประเมินโครงการ         1 

 วัตถุประสงค์           1 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         1 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา         1 

 ความส าคัญความเป็นมาของปัญหา        2 

 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56    3 

 นิยามศัพท์เฉพาะ          4 

 บรรณานุกรม



ก 
 
 

ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน  

ราชประชานุเคราะห์ 56  

ผู้รายงาน นางปวริศา  สิงห์อุดร 

หน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ปีท่ีศึกษา ปีการศึกษา 2556 

 

บทคัดย่อ 
 

  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน ราช

ประชานุเคราะห์ 56  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานการด าเนินงานตามโครงการประกัน

คุณภาพภายใน โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 56  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใช้

รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วยด้านบริบท ปัจจัย กระบวนการ 

ผลผลิต และความพึงพอใจ ของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มี

ต่อการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56   

    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย มีจ านวน 573 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ

สถานศึกษา 15 คน ผู้บริหาร 5 คน ครูผู้สอน 64 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง  ส่วนผู้ปกครอง 

254 คน และนักเรียน 235 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified random sampling) 

และสุ่มในแต่ละชั้นด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (simple sampling) และก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก

ตารางของ  Krejcic และ Morgan  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 2 ฉบับ  เป็น

แบบสอบถามเป็นชนิดตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
     ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้  

  1. ผลการประเมินด้านบริบท มีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  

      1.1 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับแผนงานอยู่ในระดับ

มากที่สุด 

      1.2 ความต้องการพัฒนางานการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมาก 



ข 
 
     2. ผลการประเมินด้านปัจจัย มีความพร้อมต่อการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายใน  อยู่ในระดับมาก 

     3. ผลการปร ะเมินด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมต่อการด าเนินงานตาม

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก 

 

 

  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต มีสภาพการด าเนินงานด้านผู้เรียน อยู่ในระดับมาก 

      4.1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ อยู่ในระดับมาก 

      4.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ อยู่ในระดับมาก 

   4.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง  อยู่ในระดับมาก 

   4.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  อยู่ในระดับมาก 

   4.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก 

   4.6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต อยู่ในระดับมาก 

          4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 

ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนราชประชา- 

นุเคราะห์ 56  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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เค้าโครงการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   โรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 56 

2. เพ่ือประเมินด้านปัจจัยความพร้อมในการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกัน  
คุณภาพภายใน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  

3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกัน  
คุณภาพภายใน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  

4. เพ่ือประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556  จ านวน 15 คน 
2. ผู้บริหารประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน  5 คน 
3. ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 64 คน 
4. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ประจ าปีการศึกษา 2556  จ านวน  

744 คน กลุ่มตัวอย่าง 254  คน 
5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6  ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน  292  คน 

กลุ่มตัวอย่าง 235 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. แบบประเมิน, บริบท, ด้านปัจจัย, กระบวนการ, และแบบประเมินผลผลิตด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

2. แบบสอบถาม ความพึงพอใจ ของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  
นักเรียน  
 

ความส าคัญความเป็นมาของปัญหา 
  

 เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2561) มุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา



2 
 
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผลใน

ที่สุด ระบบประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ที่ได้แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 6 มาตรา 47 ก าหนดไว้ว่า  ให้มีระบบการประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย  ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพ

ภายนอก  ในมาตรา  48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาและให้ถือว่า  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยต้องจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

เพ่ือรองรับการประกั นคุณภาพภายนอก  และในมาตรา  49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาซึ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  

และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยค านึงถึง

ความมุ่งหมายหลักการแนวกา รจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ  

ส านักทดสอบทางการศึกษา (2554) กล่าวถึงแนวคิดและหลักการเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาว่า ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มี

ประสิทธิภาพและด าเนินการอย่างยั่งยืน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องมีการท างานที่มุ่งประโยชน์

ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยตระหนัก รับรู้ และเห็นคุณค่าของการท างานเป็นระบบ มีคุณภาพ

ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนดค่าเป้าหมายและด าเนินกิจกรรม /โครงการ

ที่ใช้ผลการประเมิน ตนเอง ผลการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก หรือผลการวิจัยที่สถานศึกษา

จัดท าขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาเอง ตลอดจนใช้ผลการวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

เป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน การติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงงานเป็นระยะจะช่วย

ให้งานบรรลุผลได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดกับผู้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับผู้ปกครอง ชุมชน

และองค์กรหรือสถานประกอบการที่รับช่วงต่อจากสถานศึกษา ด้วยการด าเนินงานที่ทุกคนมีจิตส านึก

และความรับผิดชอบร่วมกันเช่นนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของ

การบริหารการศึกษาที่แท้จริง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตในการท างานของทุกคนเป็น

วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดคุณภาพผู้เรียนฝั่งแน่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลา 
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จากความจ าเป็นของการประกันคุณภาพภายในดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมี

ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษ า ตั้งแต่ปี 2542  จนถึงปัจจุบัน โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 56 ได้

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ยังไม่มีหลักฐานและรายงานเกี่ยวกับผลการ

ด าเนินงานตามโครงการประ กันคุณภาพภายในโรงเรียนของโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 56  เป็น

อย่างไรและไม่เคยใช้ผลการประเมินโครงการ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาเพ่ือให้เกิด 

การพัฒนาคุณภาพ  

 

ผู้ศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความตระหนักท่ีจะต้อง

ประเมินโครงการ ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ เพ่ือค้นหาสาเหตุที่เก่ียวข้องกับปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ปรับปรุง แก้ไข และวางแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  

1. กิจกรรม ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. กิจกรรม จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. กิจกรรม จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 
พัฒนาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือระบบบริหารจัดการศึกษา 

4. กิจกรรมการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5. กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ  
สถานศึกษา 

 6.  กิจกรรม  การประเมินคุณภาพทั้งภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 7.  กิจกรรม จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 8.  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
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1. โครงการ หมายถึง โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนราชประชานุ-
เคราะห์ 56   หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศท่ีใช้ในการปรับปรุงโครงการและการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์โครงการ 

1.1 กิจกรรมก าหนดมาตรฐานการศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของ  
สถานศึกษา หมายถึง  การด าเนินการก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่

ต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลการ

ตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

1.2 กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง  การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

1.3 กิจกรรมด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา  
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษา  

1.4 กิจกรรมจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 
พัฒนาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการควบคุมภายในเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา   หมายถึง  

การด าเนินการจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมและเพียงพอต่อการน าไปใช้ใน  

การวางแผนการจัดการศึกษา สืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว 

1.5 กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจัดท ารายงาน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1.6 กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระท า
โดยบุคลากรภายในหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

1.7 กิจกรรมจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง  
1.8 การด าเนินการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
1.9 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ความยั่งยืนของการ  

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดี

ขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 

2. บริบท (Context) หมายถึง ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของ 
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กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

นโยบายของโรงเรียน ความต้องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ของโครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  

3. ปัจจัย (Input) หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่น าไปใช้เกี่ยวกับ การด าเนินงาน
ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  เช่น  งบประมาณ 
บุคลากร และวิธีการด าเนินโครงการ 
            4.  กระบวนการด าเนินงาน (Process) หมายถึงกิจกรรมหรืองานที่ปฏิบัติในโครงการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  เช่น การบริหารโครงการ การ

ติดตามโครงการ การปฏิบัติตามโครงการ และการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน 

             5.  ผลผลิตของโครงการ หมายถึง 

         5.1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

        5.2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

         5.3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

         5.4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 

         5.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

         5.6 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อโครงการพัฒนา 

ระบบประกันคุณภาพภายใน          

5.7  ความพึงพอใจของผู้บริหารในโรงเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ภายใน  

         5.8  ความพึงพอใจของครใูนโรงเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ภายใน  

         5.9  ความพึงพอใจ หมายถึง การเห็นความส าคัญและร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนของ 

บุคลากรในโรงเรียน   ผู้ปกครอง   ผู้น าในชุมชน และนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน  

    6.  คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  ปีการศึกษา 2556 

    7.  ผู้บริหาร  หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  ปีการศึกษา 2556  

    8.  ครูผู้สอน หมายถึง ครูที่สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  ปีการศึกษา 2556 
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    9.  ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจ าปีการศึกษา  2556 

   10. นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

ประจ าปีการศึกษา  2556 

   11. ผู้ประเมิน หมายถึง นางปวริศา  สิงห์อุดร รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

56  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
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