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โครงการ  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน    วิชาการ 
นโยบาย สพฐ. กลยุทธที่ 4  :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้น สพม.พะเยา ข้อ 2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5  :  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                              1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์ฤทธิ์ ธนะจันทร์   และ นางสาวนภา  พาดี 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1  เมษายน   2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
   “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง” เป็นความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยที่ก าหนดให้ “มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นภารกิจส าคัญหมวดหนึ่งที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง    
ด าเนินการ อีกท้ังต้องเป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนดด้วย 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ที่จบการศึกษา    
มีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถานประกอบการที่รับข่วงผู้จบการศึกษาแต่ละแห่งมี
คุณภาพได้มาตรฐาน แม้จะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่ง
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ดังนั้น 
ผู้เรียนจึงเป็นบุคคลส าคัญที่สุดที่สถานศึกษา ผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและ   
โดยอ้อม นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามที่คาดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นเครื่องมือที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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 และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ให้ความหมายของ “การประกัน
คุณภาพการศึกษา” ว่า เป็นการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และตาม
กฎกระทรวงนี้  
  ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและด าเนินการอย่าง
ยั่งยืน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องมีการท างานที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมี
ความตระหนัก รับรู้ และเห็นคุณค่าของการท างานเป็นระบบ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายและด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ใช้ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คุณภาพจากองค์กรภายนอก เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาเอง การติดตามตรวจสอบ และ
ปรับปรุงงานเป็นระยะ จะช่วยให้งานบรรลุผลได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่แท้จริง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตในการ
ท างานของทุกคน 
    จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
ที่ผ่านมาทั้ง 4 ครั้ง ยังมีความจ าเป็นที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น 
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมิ นคุณภาพ
ภายนอก และเพ่ือให้เห็นผลการด าเนินการที่ชัดเจน และน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด และเพ่ือผลักดันให้
สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา เกิดการร่วมคิดร่วมท าระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษามี
คุณภาพตามมาตรการศึกษาดังกล่าว และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็งพร้อมรับการประเมิน
ภายนอกรอบต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
   2.2 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางแผนและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
  2.3 เพ่ือให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 

    3.1 ด้านปริมาณ 

   1. คณะครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
     2. คณะครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  3. โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2565 จ านวน 2 เล่ม 
     3.2 ด้านคุณภาพ 

   1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน 
  2. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับยอดเยี่ยม 
  3. โรงเรียนมีผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการในระดับดีเลิศ 
 4. โรงเรียนมีผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับดีเลิศ 
 5. ผู้เกีย่วข้อง/ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1. ประชุม / วางแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้บริหาร / 
คณะครู/
นักเรียน 

เมษายน 
2565 

0 คณะกรรมการ โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (Do) 

2. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของ สถานศึกษา 

ผู้บริหาร / 
คณะครู/
นักเรียน 

พฤษภาคม 
2565 

0 คณะกรรมการ โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

3. จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ผู้บริหาร / 
คณะครู/
นักเรียน 

พฤษภาคม-
กรกฏาคม 

2565 

1,000 นางสาววัลยา นา
สาร 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร / 
คณะครู/
นักเรียน 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
2565 

1,000 นางสาววัลยา  นา
สาร 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (Plan) 

5. จัดกิจกรรมขับเคลื่อน
มาตรฐานสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ผู้บริหาร / 
คณะครู/
นักเรียน 

กรกฎาคม 
2565 – 

มีนาคม 2566 

1,000 นายณรงค์ฤทธิ์ 
ธนะจันทร์, 
นางสาวนภา  พาดี 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

6. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ โดยการจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร / 
คณะครู/
นักเรียน 

กรกฎาคม 
2565 – 

มีนาคม 2566 

1,000 คณะกรรมการ โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

7. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
  - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

ครู บุคลากร
นักเรียน 

มีนาคม-
เมษายน 
2566 

0 นายณรงค์ฤทธิ์ 
ธนะจันทร์, 
นางสาวนภา  พาดี 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

8. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงาน ประเมินคุณภาพภายใน 

ผู้บริหาร / 
คณะครู/
นักเรียน 

เมษายน-
พฤษภาคม 

2565 

1,000  คณะกรรมการ โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 

5. งบประมาณ จ านวนเงิน  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
    แหล่งงบประมาณ  (    )  สพฐ  จัดสรร    จ านวน  ..................... บาท 
        (    )  สพม.พะเยา  จัดสรร   จ านวน  ..................... บาท  
        ( )  โรงเรียน  จัดสรร (งบอุดหนุน) จ านวน  .....5,000....  บาท  

     (    )  หน่วยงานอื่นๆ ……........ จ านวน  ..................... บาท 
 

ล าดับ

ที ่

รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน  หมายเหตุ 

1 หมึกพิมพ์  1 2,600 2,600  
2 กระดาษ 10 120 1,200  
3 แฟ้มเก็บเอกสาร 10 120 1,200  

รวมทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. คณะครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
2. คณะครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3. โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2564 จ านวน     
2 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจน 
2. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับยอดเยี่ยม 
3. โรงเรียนน าผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการใน
ระดับดีเลิศ 
4. โรงเรียนน าผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับดีเลิศ 
5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในระดับดีมาก 

 
การสัมภาษณ์,  
การสอบถาม 

 
 

 
 
 
  การประเมิน 
การตรวจสอบ 
การสอบถาม 

  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

 
 

 
 
 

 แบบประเมิน 
แบบตรวจสอบ 
แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   7.1 ผู้บริหารสามารถน าครูและนักเรียนขับเคลื่อนสู่เป้าหมายมาตรฐานศึกษาและสามารถบริหาร
จัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบโรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 7.2 ครูมีคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษาก าหนดและเข้าใจมาตรฐานสถานศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองและนักเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษาก าหนด 
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายณรงค์ฤทธิ์  ธนะจันทร์) 
                        หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน  

 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
                             (นางสาวนภา  พาดี) 
                        เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน  
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             ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                           (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                        รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 

 

 

    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นางวินนา  เทพค า) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 

 

 

             ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                           (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

 

 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                                  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
 
 


