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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 
 

2. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 
 

3. สนองยุทธศาสตร์สพฐ. ข้อที่4 
 ยุทธศาสตร์ที่  6.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 1กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
 2  ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 3  ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัด 
 การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 4ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบ 
                        ต่อผลการด าเนินงาน 
 
4. กลยุทธ์ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมข้อที่9 
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยเกณฑ์บริหารคุณภาพ  OBECQA  โดยใช้วงจร  
PDCA  ตามโครงสร้างของโรงเรียนโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาข้อที่ 
 มาตรฐานที่  2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
 
  

6. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานที่ชาติต้องการ  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2542หมวด 6มาตรา 47และมาตรา  48ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายนอกและให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
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บริหารจัดการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยให้มีการ  จัดท าการประเมินตนเอง  (SAR)  ประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาใน
ด้านการประกันคุณภาพและการประเมินภายนอกของ  สมศ.  รอบสองเมื่อเดือนมิถุนายน  2552พบว่า  ผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้และควรให้ความส าคัญกับกระบวนการบริหารงานที่มี
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ. รอบสามเมื่อวันที่  
25-27  ธันวาคม  พ.ศ.  2556พบว่า  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีและสถานศึกษาควรด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  
และติดตามการตรวนสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบบริหารคุณภาพ  
(PDCA)ให้ชัดเจนและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
7. วัตถุประสงค์ 
 7.1เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 7.2เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.  หน่วยงานต้นสังกัดและกรอบการพัฒนา 
 ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน 
 7.3เพ่ือพัฒนาการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา  2562 
 
8. เป้าหมาย 
 8.1ด้านผลผลิต   (Outputs) 
  8.1.1โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา  2562 
  8.1.2  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดสูงกว่า 
  ปีที่ผ่านมา 
 
 8.2  ด้านผลลัพธ์   (Outcomes) 
  1.  โรงเรียนมีระบบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
  2.  โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินทบทวนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาโดยสถานศึกษา  และโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
  3.  โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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10. ระยะเวลา 
 1  ตุลาคม  2562–30  กันยายน  2563 
 

11.วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ , ชั้นด าเนินการ , ขั้นประเมินผล) 
 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  วางแผนเกี่ยวกับการจัดท า
โครงการ  เสนอ  อนุมัติโครงการ
ประกันคุณภาพ 

- โครงการปีงบ 2563 ต.ค.62 หัวหน้างานประกัน
คุณภาพ 

2. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานภายนอกรอบสี่(สมศ.) 

4,000 ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัดสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

พ.ย.62–
ก.ย.63 

คณะท างาน
ประกันคุณภาพ 

3.  พัฒนาระบบงานเอกสารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3,000 วัสดุ อุปกรณ์มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน 

ธ.ค.62 คณะท างาน 
ประกันคุณภาพ 

4.  ก ากับ ติดตาม  การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2,000 
 

มีผลการประเมินสูงกว่าปี
ที่ผ่านมา 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

คณะท างาน
ประกันคุณภาพ 

5.  สรุปผลและจัดท า รายงานผล
การประเมิน SAR  ปีการศึกษา  
2562 

1,000 
 

รายงานผลการประเมิน 
SAR  ปีการศึกษา  2562
จ านวน  10เล่ม 

มี.ค. - พ.ค. 
63 

คณะท างาน
ประกันคุณภาพ 

รวม 10,000 
 
12. งบประมาณ 

10,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2561 

พ.ย. 
2561 

ธ.ค. 
2561 

ม.ค. 
2562 

ก.พ. 
2562 

มี.ค. 
2562 

เม.ย. 
2562 

พ.ค. 
2562 

มิ.ย. 
2562 

ก.ค.
2562 

ส.ค. 
2562 

ก.ย. 
2562 

- 4,000 3,000 - - -  1,000 -  2,000 - 
7,000 - 1,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น10,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสุภาพร   เจริญผล 

 
 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะท างานงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืน  นักเรียนและผู้ปกครอง   
 

๑๕. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

๑๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- รายงานการประเมินตนเองประจ าปี  SAR   
ปีการศึกษา  2562 
-  ผลการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน 
สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
 
-  ผลการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
(สมศ.) 
 
เชิงคุณภาพ 
-  โรงเรียนมีระบบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินทบทวนการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยสถานศึกษา  และโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
- โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกรอบสี่ 
 

 
- รายงาน  SAR 
 
- คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
- คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 
- เครื่องมือ
ตรวจสอบ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
- แบบรายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปี  SAR   
- แบบรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 

- แบบรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

 
-แบบรายงานการตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
สถานศึกษา  และโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
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       ( นางสุภาพร   เจริญผล )                                   (นางอังค์สุมาริน    ปาละจะเร) 
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา                            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
           ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 


