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ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา รอบ 5 

สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.2.5 มีระบบควบคุมคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 
 ข้อที่ 2.6.2 โรงเรียนมีโรงการและกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและจัด

การศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมกับ  
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมาลัย สุขห่อ และคณะ 

1.หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษา (QUALITY ASSURANCE) เป็นภารกิจหลักที่มีความส าคัญในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือรับรองคุณภาพของโรงเรียน ที่สามารถเน้นให้เห็นถึงความส าคัญและการปฏิบัติตามแบบแผนที่
ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) การตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) 
และการประเมินคุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของ
ดัชนีชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการประกัน
คุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะท าให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับด าเนินการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึง
ความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาใหม่แต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มี
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้ง

โครงการล าดับที่ 56  รหัสโครงการ บค 2.4 
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สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความ
ร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร
คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วน
ที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานด้งกล่าวรับรอง ที่ท าการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น  มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะ การ
ปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดหากมิได้
ด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือด าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข 

โรงเรียนสตรีปากพนังโดยงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและ
ข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจึง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 5 ขึ้น เพ่ือให้โรงเรียนสตรีปากพนัง สามารถผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 ได้ รวมทั้งเพ่ือยกระดับผลการปฏิบัติงานและการให้บริการด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (กลยุทธ์ มาตรฐานที่ 3) 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (กลยุทธ์ มาตรฐานที่ 4) 

3. เป้าหมาย 
1. ผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนังร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ในระดับด ี
2. ผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนังร้อยละ 90 มีความสามารถในเชื่อมโยงความส าคัญและกระบวนการ

ของระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่โครงการและการปฏิบัติงานตามปกติได้ ในระดับดี 
3. ผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนังร้อยละ 100 สามารถพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองตอเป้าหมายโรงเรียนสตรีปากพนังได้ ในระดับดีเยี่ยม 
4. ผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนังร้อยละ 90 มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับดี 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ  
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
1.ศึกษาแบบรายงานโครงการในปีการศึกษา 2563   
นโยบายของต้นสังกัด มาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สพฐ. สมศ. และของสถานศึกษา กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ทบทวนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในกลุ่มประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา   
 

 
ต.ค.64 

 
ครูมาลัย และคณะ 
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วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. น าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาวางแผนจัดท าโครงการ 
3. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ต.ค.64 ครูมาลัย และคณะ 

ขัน้ DO   
1. จัดประชุมผู้สอนที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยด าเนินการ
ตามระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน 

พ.ย.64 
 

ครูมาลัย และคณะ 

2. ผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ของงานประกัน
คุณภาพสถานศึกษาเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนของงาน
ประกันคุณภาพสถานศึกษา และก าหนดแนวทางการ
พัฒนา 

พ.ย.64 
 

ครูมาลัย และคณะ 

3. ผู้สอนก าหนดรายละเอียดที่ต้องพัฒนา กับงานประกัน
คุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

พ.ย.64 
 

ครูมาลัย และคณะ 

4. ด าเนินการติดต่อประสานงานกับสถานที่จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (จัดท าเอกสาร, ก าหนดการ, จองห้องพัก, ห้อง
ประชุม, อาหารเที่ยง, อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ต่อรองราคา) 

ส.ค. 65 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
และคณะ 

5. ด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ก.ย. 65 ครูมาลัย และคณะ 
ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนนิงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

 
ก.ย.64 

 

 
ครูมาลัย และคณะ 

ขั้น ACTION 
1. วัดและประเมินผลการด าเนนิงานโครงการและความพึง
พอใจของผู้เก่ียวข้อง 
2. จัดท ารายงานการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและน า
ผลการด าเนนิงานไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

 
ก.ย. 65 

 
ครูมาลัย และคณะ 

5. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น     55,000.00   บาท  ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
1. ค่าห้องพัก ครูจ านวน 55 คน จ านวน 1 คืน 
คืนละ 600 บาท 

55,000 งบอุดหนุน 
2. ค่าอาหารว่าง จ านวน 3 มื้อๆละ 30 บาท 
จ านวน 55 คน  
3. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อและอาหารเย็น 1 มื้อ
มื้อละ 80 บาท จ านวน 55 คน  
4. ค่าเดินทางเหมาจ่ายคนละ 200 บาท 

รวม (ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 55,000  
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 



300 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนังร้อยละ 90 มีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน
ระดับดี 

ตรวจแบบประเมินความรู้
ความเข้าใจในระบบงาน
ประกัน 

แบบประเมิน
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ระบบงานประกัน 

ผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนังร้อยละ 90 มีความสามารถใน
เชื่อมโยงความส าคัญและกระบวนการของระบบงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่โครงการและการ
ปฏิบัติงานตามปกติได้ ในระดับดี 

ตรวจแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ปีงบประมาณ 2564 

แบบรายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการ
ปีงบประมาณ 
2564 

ผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนังร้อยละ 100 สามารถพัฒนา
กระบวนการการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย
โรงเรียนสตรีปากพนังได้ ในระดับดีเยี่ยม 

ตรวจแบบรายงานการ
ประเมินตนเอง SAR 

แบบรายงานการ
ประเมินตนเอง 
SAR 

ผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนังร้อยละ 90 มีระดับความพึง
พอใจในกิจกรรมในระดับดี 

ตรวจแบบประเมินความ
พึงพอใจฯ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจฯ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนังจะมีความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงความส าคัญและกระบวนการของระบบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสู่โครงการและการปฏิบัติงานตามปกติ  และสามารถพัฒนากระบวนการท างาน
ให้ผลการประเมินตนเอง SAR ผ่านในระดับ ดีเยี่ยม ได้ 

 
 

                ลงชื่อ................................................................ผูเ้สนอโครงการ 
(นางมาลัย สุขห่อ) 

ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 
 

                ลงชื่อ..........................................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
(นายบุญธรรม เมียนแก้ว) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 ตุลาคม 2564 

 
 

            ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
   1 ตุลาคม 2564 


