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ค าน า 
   

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักให้มีมาตรฐาน และมีการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมาตรฐานการศึกษา หมายถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่    พึงประสงค์และ 
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในสถานศึกษาทุกแห่งและเพ่ือใช้เป็นหลัก ในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและ
ก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ การ
บริการ/การจัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง คือ ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และผู้รับบริการทางอ้อม คือ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพ และท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ การ
ประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการ "ป้องกัน" ไม่ให้เกิดการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตที่ไม่มี
คุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียน จึงได้
ก าหนดโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  ขึ้นเพ่ือให้การบริหารการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 

 
 

                               พิทยา  รอดสุนทรา 
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บทที่ 1 
ที่มาและความส าคัญ 



 

1.หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ยานพาหนะของโรงเรียนนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการโดยตรง ได้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ใช้บริการอ่ืน
ทั่วไป ที่จะได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงตามความต้องการ รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
ประหยัด คุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนสามเงาวิทยาคมจึงก าหนดให้มีการวางแผน การ
บริหารจัดการด้านยานพาหนะตลอดปีงบประมาณเพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน อันจะส่งผลให้การ
บริหารภายในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

จากผลการด าเนนิงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพยานพาหนะในปี 2562 พบว่า การให้บริการด้าน
ยานพาหนะมีข้อบกพร่องในด้านความเพียงพอของยานพาหนะที่จะให้ยริการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน สืบเนื่องจากจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมบ ารุงยานพาหนะให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลา พนักงานขับรถ
เกษียณอายุราชการจึงจ าเป็นต้องแต่งตั้งคณะครูเป็นผู้รับผิดชอบ จึงสมควรให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการด้านยานพาหนะของโรงเรียนแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 

1. ยานพาหนะโรงเรียนได้รับการบ ารุง ซ่อมแซม ให้บริการได้ตามปกต ิประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัยและรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ 

2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ใช้บริการอ่ืน ได้รับการบริการด้านยานพาหนะอย่างทั่วถึง 

2. ยานพาหนะโรงเรียนได้รับการบ ารุง ซ่อมแซมให้บริการคุ้มค่า ประหยัด ปลอดภัยและรักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ 

3. ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ  
 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่และความรับผิดชอบงานยานพาหนะ 
1. จัดท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 



 

2. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการพาหนะ  
แก่บุคลากร 
3. ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
4. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพื่อให้ยานพาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้ค าแนะน า 
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
6. ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

แนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ของทางราชการ 
1. รถยนต์ของโรงเรียนมีไว้ในกิจการของโรงเรียน ครูในโรงเรียนทุกคนมีสิทธิ์จะขอใช้เมื่อเกิดความจ าเป็น 
หากมีเรื่องเร่งด่วนที่สุดจะใช้รถยนต์ของโรงเรียน ให้แจ้งหัวหน้างานยานพาหนะ หรือรองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารทั่วไป หรือผู้อ านวยการโรงเรียนโดยตรงและต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
ขั้นตอนการขอใช้ยานพาหนะของโรงเรียน 
        1.1 การขอใช้รถของโรงเรียนควรเป็นการขอไปใช้ในทางราชการที่ไม่ได้รับจัดสรรค่าพาหนะหรือ
บริการยานพาหนะอ่ืนใดจากทางราชการหรือหน่วยงานอ่ืน หรือกรณีมีเหตุจ าเป็นเท่านั้น 
        1.2 ผู้ขอใช้บริการรถโรงเรียนต้องประสานงานกับหัวหน้างานยานพาหนะ กลุ่มบริหาร ทั่วไปเขียนค า
ร้องขอใช้บริการรถโรงเรียนในแบบฟอร์มของงานยานพาหนะ ระบุวัน เวลาที่ต้องการ และระบุครู ผู้ควบคุม
ให้ชัดเจนเพื่อเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนอนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ 
        1.3 หากได้รับอนุญาตแล้ว จะน าขึ้นบอร์ดการขอใช้รถยนต์และแจ้งพนักงานขับรถทราบ 

 
 
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

 
1. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ เม.ย.2563 งานยานพาหนะ 



 

2.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เม.ย.2563 งานยานพาหนะ 
3.ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ -  
 3.1 การให้บริการยานพาหนะ เม.ย.2563-มี.ค.2564 งานยานพาหนะ 

 3.2 การบ ารุง ซ่อมแซม ยานพาหนะ เม.ย.2563-มี.ค.2564 งานยานพาหนะ 

4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ เม.ย.2563-มี.ค.2564 งานยานพาหนะ 

5. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.2564 งานยานพาหนะ 

6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค.2564 งานยานพาหนะ 

 
2. งบประมาณ จ านวน    30,600          บาท  
 
3. ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   40 คน 
 5.2 นักเรียน    จ านวน 531 คน 
 5.3 รถยนต์โรงเรียน   จ านวน      4    คัน 
  
4. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. การใช้บริการยานพาหนะโรงเรียนและการ
บ ารุง ซ่อมแซมยานพาหนะ 

-ตรวจสอบข้อมูลการใช้รถยนต์
โรงเรียน การบ ารุง ซ่อมแซม
ยานพาหนะ 
 

-ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายด้านการ
บ ารุง ซ่อมแซมยานพาหนะ 
 

2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความพึงพอใจต่อ
การบริการยานพาหนะ 

-สอบถามความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 
  โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพยานพาหนะ 

กลุ่มบริหาร  บริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 



 

สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทยา  รอดสุนทรา   
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2563- 31 มีนาคม 2564 
 
 
1. กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

1. ให้บริการแก่คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2563 
2. ซ่อมแซมบ ารุง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 
งบประมาณที่ได้รับ                 ใช้ไป          คงเหลือ 

30,600 บาท    30,600 บาท        - 
2. ผลการด าเนินงานโครงการ 
         ผลส าเร็จของโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพยานพาหนะ ประจ าปีการศึกษา 2563  คิดเป็นร้อยละ 90.00  
ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือว่าเหมาะสม 
เกณฑ์คะแนนการประเมิน 

4  หมายถึง  มีการด าเนินการตามรายการประเมิน มีบันทึกร่องรอยเป็นเอกสารและรูปภาพครบถ้วน 
3  หมายถึง  มีการด าเนินการตามรายการประเมิน มีบันทึกร่องรอยเป็นเอกสารและรูปภาพบางส่วน 
2  หมายถึง  มีการด าเนินการตามรายการประเมิน ไม่มีเอกสารหรือรูปภาพเป็นบันทึกร่องรอย 
1  หมายถึง  ไม่มีการด าเนินการ/ไม่ได้ปฏิบัติ 

รายการประเมิน คะแนน 



 

1 2 3 4 
1. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม     
2. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม     
3. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์     
4. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย     
5. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงาน     
6. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม     
7. ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน     
8. ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา     
9. โครงการ/กิจกรรมนี้สนองนโยบายของสพฐ.ในข้อที่ระบุ     
10. โครงการ/กิจกรรมนี้สนองนโยบายของโรงเรียน     

รวม   12 + 24 = 36 = 90.00 
ระดับคุณภาพโครงการ/กิจกรรม ดีมาก 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้  ดี ดีมาก 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 50-74 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 75-89 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน 

             (นายพิทยา  รอดสุนทรา)    
 

 
 
 
 

บทที่ 5 
สรุปผล ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 
 จากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพยานพาหนะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ
โรงเรียนสามเงาวิทยาคมพบว่าการให้บริการ  ด้านยานพาหนะของโรงเรียนแก่นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย บริการอย่างเพียงพอ สรุปได้ดังนี้ 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ใช้บริการอ่ืนทั่วไป ร้อยละ 100 ได้รับการบริการด้าน
ยานพาหนะ 

2. การให้บริการด้านยานพาหนะ ประหยัด คุ้มค่าและรักษาประโยชน์ของทางราชการ 



 

3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90.00 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
โครงการสูงกว่าที่ก าหนดไว้ 
 
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

1. รถยนต์มีจ านวนจ ากัด บางครั้งโรงเรียนจึงอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 
2. รถยนต์บางคันมีสภาพเก่า ช ารุดบ่อยครั้ง ควรตั้งงบประมาณส าหรับซ่อมแซมเพ่ิมขึ้นหรือคัดกรองการใช้

งานให้คุ้มค่าท่ีสุด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาคผนวก 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยานพาหนะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 
    

 


