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ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  

ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่1) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 3) จัดการและ
บริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ี
เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) 
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 8) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปี
ของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปี
การศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียนเพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
มีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตาม
แผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและ
สรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการ
ด าเนินงานปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผล
การด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน  
มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่ชัดเจน  
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการ 
มีส่วนร่วมด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
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4. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองแต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมิน
ตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นราย 
 

การวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและก าหนดแหล่งข้อมูลและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

 
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนการท างาน 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือ 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารจัดการ 

- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียนศรีชมภูวิทยา เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- รายงานการประชุม 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- ค าสั่งโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  องค์ประกอบระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สารสนเทศโรงเรียน 
- เอกสารเผยแพร่ รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
……………………………………………………. 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ
มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิด
ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้
ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 โรงเรียนศรีชมภูวิทยาจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน  
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 
 
 

              (นายชวนะ  ทวีอุทิศ) 
             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนศรีชมภูวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

  ๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   

  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  ๗) มีผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
  ๘) ความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาการ  
 ๑.๒คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
  ๕) การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒.๒มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเป้าหมาย  
 ๒ .๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  ๒ .๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
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                    ในชีวิตได ้
   ๓.๒ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ๓ .๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งที่ ๒  /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ของโรงเรียน 
ศรีชมภูวิทยาเห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ 

(นายพิทักษ์  สุระพร) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
--------------------------------------- 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ
มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ศรีชมภูวิทยา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
 
     ( นาย ชวนะ  ทวีอุทิศ ) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ ๗๐ระดับ ดี  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๐ระดับ ดี  

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๐ระดับ ดี  
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๐ระดับ ดีเลิศ 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ระดับ ดีเลิศ 
๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๙๐ระดับยอดเยี่ยม 
๗) มีผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ร้อยละ ๗๐ระดับ ดี 
๘) ความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาการ ร้อยละ ๗๐ระดับ ดี 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๐ระดับยอดเยี่ยม 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ระดับยอดเยี่ยม 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๐ระดับยอดเยี่ยม 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ระดับยอดเยี่ยม 
๕) การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๘๐ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๘๐ระดับ ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ระดับ ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย     

ร้อยละ ๘๐ระดับ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๘๐ระดับ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๙๐ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๘๐ระดับ ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ระดับยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๙๐ระดับยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 
ผู้เรียน 

ร้อยละ ๙๐ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ระดับ ดีเลิศ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย  
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
 

ตารางเทียบเคียง 

ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ระดับ ๔ ดีเลิศ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ 
ระดับ ๓ ดี ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
ระดับ ๒ ปานกลาง ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 

 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ของ
โรงเรียนศรีชมภูวิทยาเห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 
 
 
 
 
 
                                        ลงชื่อ 

 
(นายพิทักษ์  สุระพร) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

............................................................................ 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๖๑ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ๑ครั้ง พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และน าผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น  
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียน ศรีชมภูวิทยา จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้  

๑.  นายชวนะ  ทวีอุทิศ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ  
๒.  นายกิตติ  พรวุฒิพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 

๓.   นางกนิษฐา  ผาสุทร หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่   

๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ๑ครั้ง 
และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ                                          

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 (นายชวนะ  ทวีอุทิศ ) 
                                                      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนศรีชมภูวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

   ที่   ๐๔๐  /๒๕๖๒ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
............................................ 

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ๒๕๖๑ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕  และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 
๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงโดย ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
            ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล   
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการและที่ปรึกษา 
๑.๑  นายชวนะ  ทวีอุทิศ ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายปรีดา โคตรสุโน     ครูช านาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนรองประธานกรรมการ 

๑.๓  นางสถาพร  สิมลา        หัวหนา้กลุม่บรหิารงานงบประมาณ กรรมการ 
๑.๔   นายคมสันต์  อันมาก     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ   
๑.๕   นางสาวทองม้วน  โยธชัย      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๑.๖   นางกนิษฐา  ผาสุทร        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ  
๑.๗นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ      เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขาฯ    

ท าหน้าที ่เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาให้ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา
แก่สถานศึกษา ก ากับการจัดท าและส่งรายงานผลการประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ร่วมกัน  

๒. คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  

ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
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๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  นางกนิษฐา  ผาสุทร 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
นางบุษบา  พัสดร 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นายณัฐพงษ์  แก้วศรีสม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนสุวรรณ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นายอนวัช  คงประเสริฐ 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นางสาวนริศรา  โอชารส 
๗) มีผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ นายชาตรี  พะยิ 

นายพงษ์สัน  สีดาแจ่ม 
๘) ความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาการ นายอนวัช  คงประเสริฐ 
๑.๒คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด นายชาญชัย  คงสมบัติ 

นางสาวศิริญนา  แก้วก่า 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นางสาวสุภารัตน์  บุญอุดม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นายสถาพร  สิมลา 

นางสาวสายใจ  นิตยวัน 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม นางวชิราณี ภูเฮืองแก้ว 

นายวีระ  คูณทอง 
๕) การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน นางสาวจริยา  ใสปัน 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน นางสาวปวีฐ์รนุช  บุญส่ง 

นางสาวนริศรา  วงศ์น้ าค า 
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นางสาวนริศรา  โอชารส 

นายสมยงค์  มุขไชยา 
๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
นางสาวณัฐนันท์  จันทร์เพ็ง 
นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ผู้รับผิดชอบ 
๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นางสาวทองม้วน โยธชัย 

นางสาวนรวีร์  ศรีเชียงสา 
๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ 
นายคมสันต์  อันมาก 
นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์บึงกาฬ 

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ 
นายวิทวัส  สาเกตุ 

มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นางสาววินัฏดา  ศรีกระษร 
นายวรพงษ์ สุริยะ 

๒) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นายจิรภัทร  จันทนาม 
นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์ 

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายนราธิป  ฮุยนอก 
นางสาวจริยา  ใสปัน 

๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ 
นางสาวปาริชาติ  โคตรสุโน 

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวธนพร  เพชรสมบัติ 
นายเศกศักดิ์  สามา 

  

มีหน้าทีร่วบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ สรุปเป็นเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐาน รวบรวมส่งฝ่ายจัดพิมพ์จัดท ารูปเล่ม รวบรวมข้อมูล
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน   ๓  
มาตรฐาน  

๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เอกสาร มีหน้าที่พิมพ์เอกสาร ออกแบบปกและจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม
เพ่ือจัดส่งรายงานผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ ประกอบด้วย  

๓.๑ นางกนิษฐา  ผาสุทร    ครู   ประธาน กรรมการ 
๓.๒นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์   ครู   กรรมการ 
๓.๓ นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ   ครู   กรรมการและเลขาฯ 
 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชกาสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาสู่คุณภาพการศึกษา
ต่อไป  
 สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

                 ลงชื่อ 
                                                  

( นายชวนะ  ทวีอุทิศ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
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งาน/โครงการ  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
แผนงาน  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนกลยุทธ์ข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 

มาตรการ 2.1เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง
ระบบให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งช้ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ     
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง  ว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553  ก าหนดให้การประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ
ก าหนดส าหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่
มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ซึ่งได้ก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในดังนี้   
  1)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  2)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  3)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
  4)  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  5)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
  6)  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  7)  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
  8)  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยการส่งเสริม  สนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาภายในจ านวน  4  มาตรฐาน  ซึ่งมาตรฐานที่  4  ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกระทรวง  โดยมีตัวชี้วัดจ านวน  1  ข้อ  ดังนี้ คือการใช้
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น   
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 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551  ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้  เพราะต้องรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ.  ตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้  โรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในขึ้นมาตามกรอบของกระทรวง  เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและเป็น
การสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553 
 2.2  เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน  โดยต้นสังกัด  
 2.3  เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก  โดย  สมศ.  
 2.4  เพ่ือผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น  

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผู้บริหาร  ครูสอนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน  41 คน 
  3.1.2  นักเรียนของโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  ที่เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  120  คน 
  3.1.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  9  คน  
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ  ซึ่งจัดท าข้ึนตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2553 
  3.2.2  มีความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  และประเมินคุณภาพภายนอกโดย 
สมศ.   
  3.2.3  มีระบบผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน 

 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ เวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงกฎกระทรวงฯ  มิถุนายน  2561 ห้องวิชาการ คณะกรรมการประกัน 

คุณภาพภายใน 
2 ประชุมจัดท ามาตรฐาน

การศึกษาและแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 มิถุนายน  2561 ห้องวิชาการ 1)  คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 
2)  ครู เจ้าหน้าที่ และ
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กรรมการนักเรียน 
3 ประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน 

30  กันยายน 2561 ห้องวิชาการ 1)  คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 
2)  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

4 ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงาน   

31  ตุลาคม  2561 ห้องวิชาการ 1)  คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 
2)  ครู  เจ้าหน้าที่  และ
กรรมการนักเรียน 

5 จัดประเมินคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด 

15  มกราคม  2561 ห้องวิชาการ 1)  คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 
2)  ครู  เจ้าหน้าที่  และ
กรรมการนักเรียน 

6 ประชุมปรับปรุงแก้ไขระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

1  กุมภาพันธ์ 2562 ห้องวิชาการ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 

5. งบประมาณที่ใช้ 
      เงินงบประมาณ  5,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบด าเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืนๆ 
1 ค่าจัดท าเอกสาร - - 1,000 - 
2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   - - 2,000 - 
3 ค่าบริหารจัดการโครงการ   - - 2,000 - 
        รวม   5,000  

6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  มีระบบประกันคุณภาพภายใน   1.  ประเมินการท างานของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องตามสภาพจริง 
2.  ประเมินคุณภาพระบบการ
ท างานที่เน้นความร่วมมือกัน 
3.  ประเมินเอกสารหลักฐานที่
จัดท าขึ้น 
4.  สังเกตสภาพจริงที่เป็นผลมา
จากการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1.  แบบประเมินโครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน   
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2.  ด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
ศึกษาธิการ  พ.ศ.  2553 

1.  ตรวจสอบร่องรอยการท างาน  
เช่น  เอกสารหลักฐานที่จัดท าขึ้น 
2.  สัมภาษณ์/สอบถามผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

1.  แบบประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
พ.ศ.  2553 

3.  ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

สัมภาษณ์/สอบถามผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

1.  แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วม
ในระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
ระบบประกันคุณภาพภายใน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าที่  และนักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  มีความตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบประกันคุณภาพภายใน  ที่จะต้องร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ให้ได้  
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนใกล้โรงเรียน  จะมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดี
ต่อการบริหารจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ดีมากข้ึน 
 3. ได้รับค าแนะน าและการตรวจสอบคุณภาพโดยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่โรงเรียนจะได้
น าผลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้การบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและ
เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
1. นายพิทักษ์  สุระพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติ  พรวุฒิพันธ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธาน 
3. นายทรงกรช  ทองค า   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. นายสมยศ  บุตรนนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. นายสมชาย  ผ่องแผ้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6. นายเสนีย์  สุริยะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7. นายวิไลศักดิ์  แสนเทพ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8.นายวรเชษฐ์  บาทชาร ี กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
9. นายปัญจา  แสงเพชร  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
10. นายธงชัย  ค าภูจูม  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
11. นางสมดี  พรมเมือง  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
12. นายพงษ์พิพัฒน์  แสงคง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
13. นายภิรมย์  ป้องขวาพล กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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14. นายปรีดา  โคตรสุโน  กรรมการผู้แทนครู   กรรมการ 
15. นายชวนะ  ทวีอุทิศ  ผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุก 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 

การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน 



20 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า 
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ประชุมครูวางแผน 

 

การด าเนินงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  
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ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
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บันทึกการประชุมและความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
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เอกสารท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

  

  

  


