
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนิยมศิลปอ์นุสรณ์

ผู้รับผิดชอบ งาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

ก)  สนองมาตรฐานและกลยุทธโ์รงเรียน
มาตรฐานดา้น ( ) คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที ่ 1 ตัวบง่ชีท้ี่ 1.1/1-1.1/6, 1.2/1-1.2/7 

( ) กระบวนการบริหารและการจดัการ มาตรฐานที ่ 2 ตัวบง่ชีท้ี่ 2.2-2.6
( ) กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ มาตรฐานที ่ 3 ตัวบง่ชีท้ี่ 3.1-3.3

กลยทุธ ์ร.ร.ขอ้ (     ) 1 (  ) 2 (     ) 3(    ) 4

มาตรฐานดา้น ( ) คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที ่ 1 ตัวบง่ชีท้ี่ 1.1-1.2
( ) กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที ่ 2 ตัวบง่ชีท้ี่ 2.2-2.6
( ) กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ มาตรฐานที ่ 3 ตัวบง่ชีท้ี่ 3.1-3.3

กลยทุธ ์สพฐ.ขอ้ ( ) 1 () 2 () 3 () 4

() ด้านคุณภาพศิษย์ () ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ( ) ด้านการบริหารและธรรมาภบิาลของสถานศึกษา

() ด้านความสัมพนัธก์บัชมุชน () ด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม () ด้านอตัลักษณ์/เอกลักษณ์ () ด้านมาตรการส่งเสริม

1-4 ตวับง่ชีท้ี่ 5-8 ตวับง่ชีท้ี่ 9-12

13-14 ตวับง่ชีท้ี่ 15-16 ตวับง่ชีท้ี่ 17-18 ตวับง่ชีท้ี่ 19-20

ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.........…ตัวบง่ชีท้ี ่1.2/5
ลกัษณะโครงการ (   ) ต่อเนือ่ง (  ) ใหม่

ผู้รบัผิดชอบโครงการ และคณะท างานจ านวน 28 คน

ระยะเวลาด าเนินการรายกิจกรรม ดงัน้ี

1 วนัที่ เวลา 1 ช.ม. รวม 28 คน

2 วนัที่ เวลา 1 วนั  รวม 89 คน

โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์  เพือ่จดัท า คู่มอืงานประกนัฯ และ ID_PLAN ประจ าป ี2562 คน

3 วนัที่ เวลา 60 วนั  รวม 89 คน

ในโรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์

4 วนัที่ เวลา 10 วนั  รวม 89 คน

นยิมศิลปอ์นสุรณ์  จาก การรายงานการประเมินตนเอง (SAR ป ี2562)

5 วนัที่ เวลา 5 รวม 28 คน
รวม 77 วนั  รวม 323 คน

12-19 พ.ค. 2562

20 พ.ค. 2562- ม.ีค. 2563

ประชุมบุคลากรในงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯเพือ่วางแผนปฏิบัติงาน



ประชมุเชงิปฏบิติัการการพฒันาระบบประกนัคุณภาพฯของบคุลากร

กลุม่ตวับง่ชี้

ด าเนนิการตามคู่มอืงานประกนัฯ  และ ID_PLAN ป2ี562 ของบคุลากร

15 ก.ย.2562, 10ม.ีค.2563

ตวับง่ชีท้ี่

รหสัโครงการ..........................................................

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางณอริญ  แหวนหล่อ

ง) สนองมาตรฐาน(โรงเรียน)        WCSS............ตัวบง่ชีท้ี ่1.2/6              SEM.........…ตัวบง่ชีท้ี ่1.2/7

ข)  สนองมาตรฐานกระทรวงศึกษาธกิาร สพฐ. และกลยุทธิ์ สพฐ.

ค)  สนองมาตรฐาน สมศ.

10-11 พ.ค. 2562

ตวับง่ชีท้ี่

ประเมินผลการด าเนนิงานตาม ID_PLAN ป ี2562 ของบคุลากรในโรงเรียน

12-ม.ีค.-63รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจ าป ี2562 ของบคุลากรโรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์

  



จดุมุง่หมายของพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.  2542  มาตรา 9(3)   การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา ก าหนดไวว้า่สถานศึกษา  

ต้องมกีารก าหนดมาตรฐานการศึกษา และระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทกุระดับและประเภทการศึกษา

จากผลการด าเนนิงานของงานพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2561   พบวา่การด าเนนิงานในด้านการพฒันา

ระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ได้มกีารพฒันาใหม้รีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  มกีารประเมนิผลการพฒันา อยใูนระดับ ดีเยีย่ม

แต่มบีางมาตรฐานทีต้่องมเีร่งการพฒันาได้แก ่ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ผลการทดสอบระดับชาติ การเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

และการจดัการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดังนัน้งานพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน

นยิมศิลปอ์นสุรณ์ จงึได้จดัท าโครงการนีข้ึน้มาเพือ่เปน็การทบทวน และร่วมแรงร่วมใจในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

เพือ่ใหเ้กดิผลส าเร็จในการพฒันาเกีย่วกบั  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน   ผลการทดสอบระดับชาติ  การเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียนสู่ประชาคมอาเซียนและการจดั

การเรียนการสอนทีส่อดคล้องกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  เพือ่น าผลการพฒันามาสรุปเปน็รูปเล่ม เกบ็ไวเ้ปน็สารสนเทศใชใ้นการพฒันาและเผยแพร่ต่อไป

3.1 เชงิปรมิาณ

3.2 เชงิคุณภาพ

ที่

1

2

นางณอริญ แหวนหล่อ

และคณะ

( 500 บาท )

นางณอริญ แหวนหล่อ

และคณะ

  • รายงานผลการประชมุเชงิปฏบิติัการ การเขยีน ID_PLAN ป ี2562

  • แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลการประเมนิตนเอง(SAR) ของครู/บคุลากรในโรงเรียน

ระยะเวลา

  • รายงาน การประเมนิตนเอง (SAR) ป ี2560 ของโรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์

  • ก าหนดวนั เวลา สถานที ่ในท ากจิกรรม การเขยีน ID_PLAN ป ี2562 

  • จดัท าคู่มอื งานพฒันาระบบประกนัคุณภาพฯ ปกีารศึกษา 2562 

ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาระบบประกันฯ ของในโรงเรยีนนิยมศิลปอ์นุสรณ์

  • ประชมุเชงิปฏบิติัการการท า ID_PLAN (ภาคเชา้)  (ภาคบา่ย : การเขยีนโครงร่างวจิยั)

2. โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์มรีายงานผลการปฏบิติังานของตนเอง (SAR) ของครู/บคุลากรในโรงเรียน  ร้อยละ 80  ของผู้บริหารและครูทัง้หมด

1. โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์ม ีID_PLAN ของครู/บคุลากรในโรงเรียน ร้อยละ  90  ของผู้บริหารและครูทัง้หมด

3. โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์มกีารพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน  และมาตรฐานการศึกษา  

1.  โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์ม ีID_PLAN ของครู/บคุลากรในโรงเรียน  ระดับ ดีขึน้ไป ร้อยละ  80 ของผู้บริหารและครูทัง้หมด

2.  โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์มรีายงานผลการปฏบิติังานของตนเอง (SAR)ของครู/บคุลากรในโรงเรียน ระดับ ดีขึน้ไป ร้อยละ 70 ของผู้บริหารและครูทัง้หมด

3. โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์มกีารพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน  และมาตรฐานการศึกษา  ระดับ ดีเยีย่ม

ขัน้วางแผน (PLAN)

  • แต่งต้ังคณะท างาน เพือ่รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบง่ชี ้ปกีารศึกษา 2562

1. หลกัการและเหตผุล

2. วตัถุประสงค์

10-11 พ.ค. 2562

3. เปา้หมาย

3.  เพือ่เปน็การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน  และมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์


1.  เพือ่ส่งเสริมและพฒันาการท า ID_PLAN ของครู/บคุลากรในโรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์

2.  เพือ่ส่งเสริมและพฒันาการเขยีนรายงานผลการปฏบิติังานของตนเอง (SAR) ของครู/บคุลากรในโรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์

4. กิจกรรม และการด าเนินงาน

( 4,500 บาท)

12-13 พ.ค. 2562

ผู้รบัผิดชอบ

  • ครู/บคุลากร เขยีน  ID_PLAN ประจ าปกีารศึกษา 2562 ส่งในภาคเชา้

งาน/กิจกรรม

ประชมุบคุลากรในงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ เพ่ือวางแผนปฏบิตังิาน

  • ประชมุคณะท างานพฒันาระบบประกนัคุณภาพฯ ฯเพือ่วางแผนปฏบิติัประจ าป ีป2ี562



3

4

  • ประเมนิผลการน า ID_PLAN สู่การปฏบิติั จากการเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง(SAR) 

ของบคุลากรในโรงเรียน

5

–• สะทอ้นผลการพฒันาคุณภาพตามระบบประกนัฯของครู/บคุลากรในโรงเรียน

   มอบรางวลั Good Practices และ Best Practices

–• รายงานการประเมนิตนเอง(SAR) ของโรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์ ประจ าปกีารศึกษา2562

• สร้างขวญัก าลังใจ

10-20 มนีาคม 2563

ขัน้ตอนด าเนินการ/กิจกรรม (Do)

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการเขยีนรายงาน

ขัน้ประเมิน  ตรวจสอบ    (Check)
การประเมนิผลการพัฒนาระบบประกันฯ ของโรงเรยีนนิยมศิลปอ์นุสรณ์

  • ส่งเสริมและสนบัสนนุการเขียนรายงาน การประเมินตนเอง(SAR) ของครู/บคุลากรในโรงเรียน

ขัน้ปรับปรุงพัฒนา    (Act)
รายงานผลการการพัฒนาระบบประกันฯ ของโรงเรยีนนิยมศิลปอ์นุสรณ์

  • ส่งเสริมการเขยีนรายงาน การประเมนิตนเอง(SAR) (บริการสันปก+กระดาษปก)

การด าเนินการพัฒนาระบบประกันฯ ของโรงเรยีนนิยมศิลปอ์นุสรณ์

( 5,000 บาท)

ตลอดปกีารศึกษา 2562

10-20 มนีาคม 2563

ตลอดปกีารศึกษา 2562  • ติดตามการน า ID_PLAN สู่การปฏบิติั

10-20 มนีาคม 2563

21-25 มนีาคม 2563

ใชใ้นการวางแผนพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ป ี2562

( 5,000 บาท)

–• น าผลประเมนิตนเอง(SAR) ของโรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์ ปกีารศึกษา 2562 26-31 มนีาคม 2563

นางณอริญ แหวนหล่อ

( 5,000 บาท)ภาคเรียนที ่2/2562

และคณะ



5.1

1 บาท

5.2

1 บาท

2 บาท

3 บาท

4 บาท

5 รายงานผลการด าเนนิโครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา บาท

บาท

5.3 ตารางแสดงรายละเอียดรายจา่ยตามประเภทงบประมาณ ดงัน้ี

รายรบั

ด าเนนิการตามคู่มอืงานประกนัฯ  และ ID_PLAN ป2ี562 ของบคุลากร จ านวน 10,000         

งบลงทนุ รวมทัง้สิน้

โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์  เพือ่จดัท า คู่มอืงานประกนัฯ และ ID_PLAN ประจ าป ี2562

-             -               ไตรมาส 2

จากเงินอดุหนนุบ ารุงการศึกษา จ านวน

500              

4,500           

จ านวน

5,000           

จ านวน

-               5,000            -                               

งบบคุลากร งบด าเนินงาน

5. งบประมาณ

จ านวน

รายจา่ย

20,000        

ไตรมาส วนั เวลา

เงนิอุดหนุนบ ารงุการศึกษา

จ านวนประชมุบคุลากรในงานพฒันาระบบประกนัคุณภาพฯเพือ่วางแผนปฏบิติังาน



1 เม.ย.-30 ม.ิย.2562ไตรมาส 1

รวมรายจา่ย

ประชมุเชงิปฏบิติัการการพฒันาระบบประกนัคุณภาพฯของบคุลากร

5,000          

10,000        

20,000        

10,000           

20,000           

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1 ต.ค.-31 ธ.ค.2562 -               

-               

-             รวมทัง้สิน้

-                               

-                               

-                               

1 ม.ค.-31 มี.ค.2563

5,000          5,000            

1 ก.ค.-30 ก.ย.2562

20,000         



ของผู้บริหารและครูทัง้หมด

ลงชือ่ ผู้เสนอโครงการ

หวัหนา้งานพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

ลงชือ่ ผู้เหน็ชอบ

ลงชือ่ ผู้อนมุติัโครงการ

แบบประเมนิ

แบบตรวจสอบ

ประเมนิ

ของผู้บริหารและครูทัง้หมด

ตรวจสอบ

เครือ่งมอืทีใ่ช้

ประเมนิ

ตรวจสอบ

แบบประเมนิ

 เชงิปรมิาณ

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็

6. วธิวีดั/ประเมนิผล/ตวัชีว้ดัความส าเรจ็

วธิปีระเมนิ

ผู้อ านวยการโรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์

วนัที ่30  มนีาคม  2562

2. โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป6ี2 ของครู/บคุลากรในโรงเรียน  ร้อยละ 80  ของผู้บริหารและครูทัง้หมด

3. โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปกีารศึกษา 2562  ของโรงเรียน และมีผลการพัฒนา ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2. โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปกีารศึกษา 2562 ของครู/บคุลากรในโรงเรียน ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80 

 เชงิคุณภาพ

1. โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์มี ID_PLAN ปกีารศึกษา 2562 ของครู/บคุลากรในโรงเรียน ร้อยละ  100  ของผู้บริหารและครูทัง้หมด

1. โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์มี ID_PLAN ปกีารศึกษา 2562 ของครู/บคุลากรในโรงเรียน ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ  100  

(นางณอริญ  แหวนหล่อ)

......................................................................

(นายประทนิ  เหลืองทอง)

3. โรงเรียนนยิมศิลปอ์นสุรณ์มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปกีารศึกษา 2562  ของโรงเรียน และมีผลการพัฒนา อยูใ่นระดับ ดีเยีย่ม

แบบตรวจสอบ

......................................................................

......................................................................

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการ

(นายทนงศักด์ิ  ธาราเกษม)


