
บทที่ 1 
ที่มาและความส าคัญ 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 บัญญัติให้มีระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  โดยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกระทรวงฉบับนี้  โรงเรียนสามเงาวิทยาคมได้ด าเนินการจัดท า
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาซึ่งพ้ืนฐานของโรงเรียน  จัดท าแผนกลยุทธ์  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี   เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ต่อไปสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 -2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 กฎหมาย 
ยุทธศาสตร์และแผนงานทั้งหลายเหล่านี้ ต่างมีอุดมการณ์เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน 
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ  เป็นพลเมืองดี  มีคุณภาพและ
ความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กฎกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (การประเมินตนเอง) โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามบริบท 
ระดับและประเภทของสถานศึกษา และให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาและประเด็นอ่ืน ๆ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562ได้ให้
ข้อเสนอแนะในเรื่องการก าหนดค่าเป้าหมาย การเทียบเคียงระดับคุณภาพ และเกณฑ์การประเมินแต่
ละเป้าหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้น และจากผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ในปี 2562 พบว่าโครงการมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง แต่การด าเนินงาน
บางมาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานด้านผู้เรียนยังต้องพัฒนาปรับปรุง ปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จสูงขึ้น จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นล าดับให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2560-2579 จึงสมควรปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจาก สมศ. และด าเนิน
โครงการดังกล่าวสืบต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  สรุปและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 



3.  เป้าหมาย 
1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหาร ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
5. จัดระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน    
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
9. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาจัดท าข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  
จัดระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและจัดท าเอกสารรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 



เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในวรรคสอง บัญญัติว่า ระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
         ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ โรงเรียนดาราวิทยาลัยจึงได้จัดท า
แผนประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ 
             มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 23 ก. ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4.  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

                เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ได้ก าหนดไว้ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ จึง
ต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดและต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
รวมทั้งค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย ดังนั้น คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงต้องจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาสภาพของปัญหาและความต้องการที่จ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนและ

เป็นรูปธรรม 



3. ก าหนดวิธีด าเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้ให้
ครอบคลุมหลักการ 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้  

5. การวัดและการประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อน าไปสู่
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 

6. ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
7. ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนรับผิดชอบและด าเนินงาน

ตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง และองค์กร

ชุมชน 
9. ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  
การประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2545 
 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ” และ “ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุง
รักษาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายในโดยวงจร PDCA ( Plan-Do-
Check-Action ) เป็นการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ท าหน้าที่ดูแล
สถาบันการศึกษา โดยก าหนดระบบการควบคุมคุณภาพให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบ
ระบบการดูแลตนเอง ทั้งในระดับ บุคคล วิชาการ สถานศึกษา ระบบตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือให้
ขั้นตอนการด าเนินการที่จะท าให้น่าเชื่อถือและเป็นไปอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งมีการจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพของทุกกิจกรรม ทุกมาตรฐาน เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 
                การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา “ สมศ.” ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
ประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานั้น ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพท่ีผ่าน
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพ และการให้การรับรองจาก สมศ. 
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา 
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  

1. ศึกษาและเตรียมการ ตั้งคณะท างานประกัน ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคน ตั้งคณะท างานฝ่าย
ต่าง ๆ 



2. วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน จัดท าสารสนเทศสภาพปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนยุทธศาสตร์ในธรรมนูญสถาน ศึกษา     จัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา ประเมินสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาตามมาตรฐาน  
 จัดท าธรรมนูญสถานศึกษาหรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 

3. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
สถานศึกษา และตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ (Quality Audit) 

1. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
ก าหนดระยะเวลาและแนวทางการตรวจสอบ  ประเมินสภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาครั้งที่ 2 หลังจากปฏิบัติงานไปได้ระยะเวลาหนึ่ง จัดท าสารสนเทศแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
     2.   พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบการแก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา สรุปผลการตรวจสอบ จัดท าสารสนเทศ(ข้อมูล
พ้ืนฐาน) ครั้งที่ 2 และรายงานการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การประเมิน (Quality Assessment)และรับรองคุณภาพ  (Quality Accreditation) 
      1.  เตรียมการเพ่ือรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
จัดเตรียมหลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือรับการประเมินจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ถ้าได้รับการรับรอง และได้ใบรับรอง 
สถานศึกษารักษามาตรฐานคุณภาพให้คงไว้และรายงานผลการประเมิน  ถ้ายังไม่ได้รับการรับรอง 
สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไข และขอรับการประเมินใหม่ ตามเวลาที่ก าหนด 

2. ศึกษาและเตรียมการ ตั้งคณะท างานประกัน ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนตั้งคณะท างาน
ฝ่ายต่าง ๆ 

3. วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา   ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน     จัดท าสารสนเทศสภาพปัจจุบัน (ข้อมูล
พ้ืนฐาน)จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนยุทธศาสตร์ในธรรมนูญสถานศึกษา   จัดท า
มาตรฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ประเมินสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาตาม
มาตรฐาน จัดท าธรรมนูญสถานศึกษาหรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 

4. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา และตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ    (Quality Audit) 

1. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
ก าหนดระยะเวลาและแนวทางการตรวจสอบประเมินสภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของ



สถานศึกษาครั้งที่ 2 หลังจากปฏิบัติงานไปได้ระยะเวลาหนึ่ง จัดท าสารสนเทศแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบการแก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา สรุปผลการตรวจสอบ จัดท าสารสนเทศ(ข้อมูล
พ้ืนฐาน) ครั้งที่ 2 และรายงานการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การประเมิน (Quality Assessment)และรับรองคุณภาพ  (Quality Accreditation) 

1. เตรียมการเพ่ือรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษาจัดเตรียมหลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรับการ
ประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาถ้าได้รับการรับรอง และได้
ใบรับรอง สถานศึกษารักษามาตรฐานคุณภาพให้คงไว้และรายงานผลการประเมิน ถ้ายังไม่ได้รับการ
รับรอง สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขและขอรับการประเมินใหม่ ตามเวลาที่ก าหนด 

              
 
                       

   มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เก่ียวข้องกับโครงการส่งเสริมงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 มีดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 
 

 

                                                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการ 

1. ลักษณะกิจกรรม    
1.1   ศึกษาและเตรียมการการประกันคุณภาพการศึกษา                      

           1.2   วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3   ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน 

    1.4   ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.5   พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.6   เตรียมการเพ่ือรับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
2.  ขั้นด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ส ารวจเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนกล
ยุทธ์ของ  
    โรงเรียน 

เม.ย.2563 ฝ่ายบรหิาร 

2.  ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ พ.ค.2563 ฝ่ายบรหิาร 
3.  ด าเนินงานตามแผนงาน 
      3.1 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

พ.ค.2563 ฝ่ายบรหิาร 

3.2 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

พ.ค.2563 ฝ่ายบรหิาร 

3.3 จัดระบบบริหาร ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

พ.ค.63-มี.ค.64 ฝ่ายบรหิาร 

3.4 ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

พ.ค.63-มี.ค.64 ฝ่ายบรหิาร 

3.5 จัดระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน 

พ.ค.63-มี.ค.64 ฝ่ายบรหิาร 

3.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ก.พ.2564 คณะกรรมการประเมิน 

3.7 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

เม.ย.64 คณะกรรมการฝ่าย 
จัดท ารายงาน 

3.8 ประชุมสรุปผลการประเมินและวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จัดท ามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาแผน
กลยุทธ์ในปีการศึกษาต่อไป 

เม.ย..64 ฝ่ายบรหิาร 

4.ประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 
     การศึกษาของโรงเรียน 

มี.ค.64 คณะกรรมการประเมิน 

5. เผยแพร่ต่อสาธารณชน เม.ย.64 เป็นต้น
ไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
จัดท ารายงาน 



3.  งบประมาณ  จ านวน            5,000           บาท 
4. ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง   
     3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  40  คน     
     3.2 นักเรียน                            จ านวน 531 คน 
5.  การติดตามและประเมินผล  
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ตรวจสอบเอกสาร แบบประเมินเอกสาร 

2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ตรวจสอบเอกสาร แบบประเมินเอกสาร 

3. จัดระบบบริหาร ข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ  

ตรวจสอบเอกสาร แบบประเมินเอกสาร 

4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา   

ตรวจสอบเอกสาร แบบประเมินเอกสาร 

5. จัดระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน 

ตรวจสอบเอกสาร แบบประเมินเอกสาร 

6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ตรวจสอบเอกสาร แบบประเมินเอกสาร 

7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

ตรวจสอบเอกสาร แบบประเมินเอกสาร 

8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ตรวจสอบเอกสาร แบบประเมินเอกสาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
โครงการ  ส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา  
กลุ่มบริหาร   กลุม่บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 เมษายน 2563- 31 มีนาคม 2564 
 

1.  การใช้จ่ายงบประมาณ มีดังนี้ 
  
 งบประมาณที่ได้รับ  ใช้ไป   คงเหลือ 
   5,000 บาท           5,000  บาท                  -  บาท 
          (เนื่องได้ปฏิบัติตามนโยบายการประหยัดงบประมาณ การด าเนินงานภายในโครงการจึงใช้
งบประมาณท่ีเหลือจ่ายจากโครงการอ่ืนเป็นค่าวัสดุ) 

 
2.  ผลการประเมินโครงการ  
         ผลส าเร็จของโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 คิด
เป็นร้อยละ 92.5 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินโครงการส่งเสริมประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือว่าเหมาะสม 
เกณฑ์คะแนนการประเมิน 

4  หมายถึง  มีการด าเนินการตามรายการประเมิน มีบันทึกร่องรอยเป็นเอกสารและรูปภาพ
ครบถ้วน 
3  หมายถึง  มีการด าเนินการตามรายการประเมิน มีบันทึกร่องรอยเป็นเอกสารและรูปภาพ
บางส่วน 
2  หมายถึง  มีการด าเนินการตามรายการประเมิน ไม่มีเอกสารหรือรูปภาพเป็นบันทึก
ร่องรอย 
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   2+3 + 32 = 37 = 92.5 
ระดับคุณภาพโครงการ/กิจกรรม ดีมาก 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้  ด ี ดีมาก 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

คะแนนผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 50-74 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 75-89 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 



     สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
     สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  สรุปและ
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

/ - โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน  สรุป
และรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ครบถ้วนทุขั้นตอน 

      
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ที ่ เป้าหมาย 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
1 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
/ - ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
ตัวชี้วัด
ความ
ส าเร็จ 

 เอกสารมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

/ - ได้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ตัวชี้วัด
ความ
ส าเร็จ 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3 จัดระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

/  ได้จัดท าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการ ตัวชี้วัด

ความ
ส าเร็จ 

มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

4 ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

/  ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ตัวชี้วัด
ความ
ส าเร็จ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีและรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 



ที ่ เป้าหมาย 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินการ บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
5 จัดระบบการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน 
/ - ไดต้ิดตามตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายใน 
ตัวชี้วัด
ความ
ส าเร็จ 

มีระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน 

6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

/ - ได้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน การศึ กษ าขอ ง
สถานศึกษา 

ตัวชี้วัด
ความ
ส าเร็จ 

มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน    

/  ได้ด าเนินจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน    ตัวชี้วัด

ความ
ส าเร็จ 

มีรายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน    

8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

/  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับปัญหาจากการ
ด าเนินงานรายปีอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด

ความ
ส าเร็จ 

มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

9 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจระดับมากข้ึนไป 

/  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 92.5 มีความพึง
พอใจระดับมากข้ึนไป 

ตัวชี้วัด
ความ
ส าเร็จ 

ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
      สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผล 
 

จากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 ของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาบรรลุวัตุประสงค์ของโครงการ 

ทั้งนี้ การด าเนินงานโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2563 ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ส่งผลให้กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหาร ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
5. จัดระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน    
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ร้อยละ 92.5 อยู่ในระดับ ดีมาก  
 
ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

   
1. ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเตรียมกับการประเมินภายนอก  
2. ควรน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ภาคผนวก 
 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
- ประกาศใช้มาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมาย  
- มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี 2563 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานระดับชาติ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะ

สุจริตค่านิยม 12 ประการ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และมีสมรรถนะตามหลักสูตร  
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนและภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ (Goal) 
1. นักเรียน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็น

คนดี           
มีคุณธรรมค่านิยม12 ประการ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขรู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมยุคใหม่ตามระบอบประชาธิปไตยและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ สร้างงาน  สร้างอาชีพ น าเสนอ
ผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง  

2. ครู มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลังสูตร และกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับ
กระบวนการวิจัย โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนและอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น สนใจใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ     

3. ผู้บริหาร เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง         

4. โรงเรียน เป็นโรงเรียนชั้นดมีีคุณภาพ มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม อบอุ่น 
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้เอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง 
ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชา
สังคม  
   5. ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และการ
สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน  

อัตลักษณข์องสถานศึกษา      นักเรียนมีคุณลักษณะสุจริต จิตอาสา กิริยานอบน้อม 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา     สภาพแวดล้อมสวยงามปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 



3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ภาษา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ยั่งยืน 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 

ด้วยโรงเรียนสามเงาวิทยาคม มีภารกิจจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 
และการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด และเป็นไป  
ตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาแห่งชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการชองผู้ปกครอง 
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติประจ าปี  
เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  
ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จากกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ไซ้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน 
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบชองคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของ 
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับ  
การประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จึงประกาศการใช้ม าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ  
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

        
         ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

 
 

 
                                                                    (นายใจ ยอดด าเนิน) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 



มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 

ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผสลัมฤทธิ้ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการขั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 



๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้



 

 
 

ประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 

ตามท่ีโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓8 (สุโขทัย-ตาก) 
ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบให้ใช้มาตรฐาน 
การศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคมได้ 

 
        ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 

 
 

 
               (นายรังสิทธิ์ ชัยแก้ว) 

                 ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                โรงเรียนสามเงาวิทยาคม



๑๐ 
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

โดยที่ มี ป ระกาศใช้ กฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ  หลั ก เกณ ฑ์  และวิธี การประกันคุณ ภาพ  
การศึ กษ า พ .ศ .๒ ๕ ๕ ๙  น โยบ ายการปฏิ รูป การศึ กษ าในท ศวรรษ ที่ ส อ งที่ ก าห น ด เป้ าห ม าย 
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ 
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ 
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน ลงวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จากการมีส่ว นร่วมของ 
ผู้ เกี่ ยวข้อง ทั้ งบุ คลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้ เหมาะสมและ  
สอดคล้ องกั น  เพ่ื อน า ไป สู่ ก าร พัฒ นาคุณ ภ าพการศึ กษ าตามมาตรฐานการศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน  
การประเมินคุณ ภาพภายในและรองรับการประเมินคุณ ภาพภายนอก โดยความเห็ นชอบของ  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

 
                                                                 

                                                                   
(นายใจ ยอดด าเนิน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดค่า
เป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม   (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4  ดีเลิศ    (ร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3  ดี     (ร้อยละ 70-79) 
ระดับ 2  พอใช้     (ร้อยละ 60-69) 
ระดับ 1 ก าลังพัฒนา   (ไม่เกินร้อยละ 50) 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะ
ก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

ก าหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ปี
การศึกษา ๒๕๖3 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับคุณภาพ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 88.7 

๑.๑ ผลสัมฤทธึ๋ทางวิชาการของผู้เรียน   
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด

ค านวณ 
ระดับ ๔ (ดเีลิศ) 85.0 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 
85.0 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 85.0 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ 5 (ดีเยี่ยม) 90.0 
๕) มีผลสัมฤทธทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 85.0 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 87.0 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับ 5 (ดีเยี่ยม) 90.0 
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ 5 (ดีเยี่ยม) 90.0 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ 5 (ดีเยี่ยม) 90.0 
๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ระดับ 5 (ดีเยี่ยม) 90.0 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 87.5 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 86.0 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ๔ (ดเลิศ) 88.0 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ ๔ (ดเีลิศ) 85.0 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 85.0 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมุณภาพเรียนรู้ 

ระดับ ๔ (ดเลิศ) 86.0 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 5 (ดีเยี่ยม) 95.0 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 88.0 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

น าไป 
ประยุกต ไซ้ไนการด าเนินชีวิต 

ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 85.0 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 86.0 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ 5 (ดีเยี่ยม) 100.0 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 85.0 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงแล 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 85.0 

 



๑๓ 
 

 

 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
  
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
  
 

โรงเรียนสามเงาวทิยาคม   
ต าบลสามเงา  อ าเภอสามเงา  จังหวดัตาก 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขตตาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

 



๑๔ 
 

 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  อ าเภอสามเงา   จังหวัดตาก 

ที่                                                               วันที่   26 มีนาคม 2564 

เร่ือง   รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    รายงานผลการด าเนินงานโครงการ   จ านวน  1  เล่ม 
 

ด้วยข้าพเจ้า นายพิทยา รอดสุนทรา  ต าแหน่ง ครู  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้รับมอบหมาย 
ให้ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น  

 

    ในการนี้  ข้าพเจ้าและคณะได้ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดงักล่าว เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้   

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
(นายพิทยา  รอดสุนทรา) 

 ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม   

 

ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
   

                                                                                            

                              (นายใจ ยอดด าเนิน) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  

 

 

 



๑๕ 
 

 

 
  

ค าน า 
   

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักให้มีมาตรฐาน และมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมาตรฐานการศึกษา หมายถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่    พึง
ประสงค์และ มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในสถานศึกษาทุกแห่งและเพ่ือใช้เป็นหลัก ในการเทียบเคียง
ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ 
การบริการ/การจัดการ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง คือ ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม คือ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ว่าการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการ "ป้องกัน" ไม่ให้เกิดการท างานที่
ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึง
พอใจในการบริหารงานของโรงเรียน จึงได้ก าหนดโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563  ขึ้นเพ่ือให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม มีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 

 
 

                               พิทยา  รอดสุนทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๑๖ 
 

 

 
 

สารบัญ 
 
เรื่อง           หน้า 
ค าน า           ก  
บทที่ 1   ที่มาและความส าคัญ        1 
บทที่ 2   เอกสารที่เกี่ยวข้อง        3  
บทที่ 3   วิธีการด าเนินการ        9  
บทที่ 4   ผลการด าเนินงาน        11  
บทที่ 5   สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ       14 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
- ประกาศใช้มาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมาย  
- มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ( 3 มาตรฐาน) 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



๑๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


