
งาน/โครงการ:   โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1  เมษายน   2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2565    
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นายณรงค์ฤทธิ์ ธนะจันทร์    
 
1. วัตถุประสงค ์
   1.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
   1.2 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางแผนและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
  1.3 เพ่ือให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
   1. คณะครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
     2. คณะครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  3. โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 เล่ม    
 
    เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับดีเลิศ 
  2. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับยอดเยี่ยม 
  3. โรงเรียนน าผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการในระดับดีเลิศ 
 4. โรงเรียนน าผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับดีเลิศ 
 5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN)   
    1) ประชุม / วางแผนการด าเนินการ 

    ขั้นด าเนินการ (DO)  
    2) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 
    3) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา 
    4) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         
    5) จัดกิจกรรมขับเคลื่อนมาตรฐานสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 



    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
    6) นิเทศติดตามประเมินผลโครงการโดยการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา   
        ของสถานศึกษา 
    7) ประเมินผลและสรุปโครงการ 
   - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
   - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

     ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
    8) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุม / วางแผนการ
ด าเนินการ  

0 เมษายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

2. ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษา 

0 มิถุนายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

3. จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ สถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

0 มิถุนายน-
กรกฎาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

0 กรกฎาคม-
สิงหาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีระบบสารสนเทศ 

5. จัดกิจกรรมขับเคลื่อน
มาตรฐานสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 

0 กรกฎาคม 
2564 – 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการโดยการจัดให้มี
การประเมินคุณภาพ

0 กรกฎาคม 
2564 – 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการนิเทศติดตามตาม
องค์ประกอบที่ก าหนด 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

7. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
        - รายงานผลการ
จัดท าโครงการ 
        - ปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการ 

0 เมษายน 
2565 

 โรงเรียนมีการด าเนินการตาม
องค์ประกอบของการประกัน
คุณภาพ 

8. จัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

0 เมษายน-
พฤษภาคม 

2565 

 มีรายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษาประจ าปี 

รวม 0 
   

 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณตาม
โครงการ 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

 
 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. คณะครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

คณะครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

บรรลุ 



เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

2. คณะครูและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

คณะครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีส่วน
ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

บรรลุ 

3. โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 
2564 จ านวน 2 เล่ม 

โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเองปี
การศึกษา 2564 จ านวน 2 เล่ม 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
  2. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับยอดเยี่ยม 
  3. โรงเรียนน าผลการประเมินกระบวนการ
บริหารและการจัดการในระดับดีเลิศ 
 4. โรงเรียนน าผลการประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับดีเลิศ 
 5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า บริหารจัดการ
ด าเนินการศึกษาบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมให้บริการแก่ชุมชนจนเป็นที่
ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน 
2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพท่ี
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษามีความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบัติงานของโครงการ ร้อยละ  90 

บรรลุ 

 
ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ 
 
 
 



ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- ครบูางส่วนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- จัดอบรมชี้แจงให้ครูและ
ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจต่อ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

- ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่อง
ของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


