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รายละเอียดกิจกรรมย่อย  
 

กิจกรรมที ่2 ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนางานนโยบายและประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน.  
ลักษณะกิจกรรม       กิจกรรมต่อเนื่อง   กิจกรรมใหม่     กิจกรรมควบคุมภายใน 
                         กิจกรรมตามนโยบาย (............................................................................................)  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่   

8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เสมอภาค รวมทั้งเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการ 
การจัดการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี    
9. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  

เสมอภาค เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
สนองนโยบายของต้นสังกัด     

นโยบาย/จุดเน้น/ยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เป้าหมาย    

สพม. จุดเน้นที่ 11  
ระบบประกันคุณภาพภายใน 

มีการด าเนินการครบ 8 องค์ประกอบ คือ  
1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา  
5) จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  
7) จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี  
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 

สนองนโยบายของโรงเรียน     
คุณลักษณะของผู้เรียน  ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เป้าหมาย    

- - 
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สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รหัสมาตรฐาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เป้าหมาย    

2/2.2 1) ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติการประจ าปีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
2) จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี  
3) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 1. พัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ( *ระบุช่วงเวลาที่ด าเนินงานให้ชัดเจนเป็นวัน เดือน ปี หรือช่วงสัปดาห์ *) 

กิจกรรมย่อย 
ปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค. – ต.ค.) ภาคเรียนที่ 2 (พ.ย. – เม.ย.) 

- จัดท า SAR ของกลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 2562 
-จัดท า SAR ของกลุ่ม
บริหารงาน ปีการศึกษา 
2562 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563 

 1 – 20 มี.ค. 63  

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  เพ่ือวางแผนการด าเนินการ 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ 

 
มี.ค 62 

 

นายรัชชัย  ลุมมา 
และคณะกรรมการ 
กลุ่มนโยบายฯ 

2.2 ข้ันด าเนินการ (Do) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- จัดเตรียมเอกสารด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-จัดท า SAR ของกลุ่มสาระปีการศึกษา 2562 
-จัดท า SAR ของกลุ่มปีการศึกษา 2562 

 
1 - 28 ก.พ. 63 
1 - 28 ก.พ. 63 

19 มี.ค. 63 
20 มี.ค. 63 

นายรัชชัย  ลุมมา 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563 

21 - 22 มี.ค. 63 

2.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 63 

นายรัชชัย  ลุมมา 
2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- น าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินการครั้งต่อไป 

 
มี.ค. 63 

 
รายการวัสดุครุภัณฑ์(ประมาณราคา) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1 ค่าอาหาร 100 คน 1 วัน  
(40บาท/1 มื้อ)= 2 มื้อ 

40 100 4,000  

2 ค่าอาหารว่าง 100 คน 1 วัน 
(20บาท/1 มื้อ) = 4 มื้อ 

20 200 4,000  

3 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 30 100 3,000  
4 ค่าจัดท ามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 200 20 4,000  
5 ค่าจัดท าเอกสารรายงานประจ าปี 100 20 2,000  
6 ค่าจัดท าเอกสารรายงานประเมินคุณภาพภายใน

โดยต้นสังกัด 
41 6 246  

รวมเงินทั้งหมด 17,246 
หมายเหตุ 1. การก าหนดราคาวัสดุ ใช้ราคากลางจากพัสดุ 
 

การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ** วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

โรงเรียนพร้าววิทยาคมมีการ
ด าเนินการครบ 8 องค์ประกอบ
ของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

การนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานของ 8 
องค์ประกอบ 

- แบบตรวจสอบการ
ด าเนินการ 8 
องค์ประกอบ 

งานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ** วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปมีีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  

นิเทศและติดตามงาน 
 

- แบบฟอร์มสรุปการ
ส่งโครงการ 
 

งานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปี  

ความสมบูรณ์ของ
รายงานประจ าปี 

- แบบตรวจสอบ 
รายงานประจ าปี 

งานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ประเมินผลการประชุม 
 

- แบบประเมินผลการ
ประชุม 

งานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

** 1. น ามาจากเป้าหมายของกิจกรรมครบทุกเป้าหมาย  
    2. กรณีที่วิเคราะห์กิจกรรมแล้วไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของต้นสังกัด 
        ผู้รับผิดชอบสามารถก าหนดเป้าหมายได้เอง (เป็นค่าร้อยละความส าเร็จของกิจกรรม) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดแ้ผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
     ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                 ( นายรัชชัย  ลุมมา) 
     
 

ต าแหน่ง...................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม** 
                (นางวิไลวรรณ  ปิวค า) 
                      ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
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ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม  
 (  ) เห็นชอบพิจารณาอนุมัติกิจกรรม 
 (  ) ไม่เห็นชอบพิจารณาอนุมัติกิจกรรม เนื่องจาก...........................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (  ) ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม............................................................................................... ....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ลงชื่อ....................................................................   
                    (นางอ้อยทิพย์  ทองดี) 
  
 
ค าสั่งผู้อ านวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม 
 (   ) อนุมัติ 
 (   ) ไม่อนุมัติ 
(   ) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม.............................................................................................. .................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ลงชื่อ...................................................................... 
                   (นางลภัสนันท์  เรยีนยอย)  
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รายละเอียดกิจกรรมย่อย 
 

กิจกรรมที่ 5 ชื่อกิจกรรม จัดระบบควบคุมภายใน 

ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมต่อเนื่อง   กิจกรรมใหม่      กิจกรรมควบคุมภายใน 
                         กิจกรรมตามนโยบาย (............................................................................................)  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  
           9. ส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
สนองพันธกิจของโรงเรียน ข้อที่  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ และคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่  

10. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ส่งเสรมิคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
สนองนโยบายของต้นสังกัด     

นโยบาย/จุดเน้น/ยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เป้าหมาย    

นโยบายของ สพฐ.  - 
15 จุดเน้นของ สพม.34  
จุดเน้นที ่14 ระบบการบริหารงบประมาณ  
-การจัดระบบการบริหารงบประมาณ  

 
มีระบบการรับ-จ่ายเงิน ที่มีความรัดกุมและปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบ ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  - 
สนองนโยบายของโรงเรียน     

คุณลักษณะของผู้เรียน  ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เป้าหมาย    

คุณลักษณะผู้เรียนตามเป้าหมายSTAR 
STEMS และรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560  

- 

คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  - 

สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

รหัสมาตรฐาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เป้าหมาย    

2/2.2-3 ผู้เกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและจัดการของ
สถานศึกษา ร้อยละ 100 
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วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 เพ่ือก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่โรงเรียนก าหนด   

ระยะเวลาด าเนินการ ( *ระบุช่วงเวลาที่ด าเนินงานให้ชัดเจนเป็นวัน เดือน ปี หรือช่วงสัปดาห์ *) 

กิจกรรมย่อย 
ปีการศึกษา........ 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค. – ต.ค.) ภาคเรียนที่ 2 (พ.ย. – เม.ย.) 

ด าเนินการการควบคุมภายใน 
กลุ่ม/กลุ่มสาระ 

- 25-29 มี.ค.2563  

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

(*ระบุช่วงเวลา) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมการและวางแผน (Plan) 
  -ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานควบคุมภายในเพ่ือวาง
แผนการควบคุมภายใน 

 
5 มี.ค.63 

นางวิไลวรรณ  ปิวค า 
และ คณะกรรมการ 
งานควบคุมภายใน 

2. ด าเนินการและปฏิบัติงานตามกิจกรรม (Do) 
  -จัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในโครงการ 
  -จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  -ประชุมคณะครู จัดท าข้อมูลควบคุมภายใน ประเมิน
ความเสี่ยง 
  -คณะครูด าเนินการและปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่วางไว้ 

 
9-13 มี.ค.63 

 
23-27 มี.ค.63 

 
 

 
คณะกรรมการ 
งานควบคุมภายใน 

3. ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม(Check) 
-ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ของกลุ่ม/กลุ่มสาระ 

 
30-31 มี.ค.63 

คณะกรรมการ 
งานควบคุมภายใน 

4. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม(Action) 
- น าผลการรายงานการปฏิบัติกิจกรรมและข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 

ต.ค.63 นางวิไลวรรณ  ปิวค า 
และ คณะกรรมการ 
งานควบคุมภายใน 

 

รายการวัสดุครุภัณฑ์ (ประมาณราคา) 
ที ่ รายการ ราคา/หน่วย จ านวนหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 ค่าอาหารกลางวันบุคลากร 100 คน /1 มื้อ 40 100 4,000  
2 ค่าอาหารว่างบุคลากร 100 คน /1 มื้อ 20 200 4,000  

รวมเงินทั้งหมด 8,000 



 
-17- 

 

 
 

หมายเหตุ 1. การก าหนดราคาวัสดุ ใช้ราคากลางจากพัสดุ 
-24- 

การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินการควบคุมภายในของ
กลุ่ม/กลุ่มสาระ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ร้อยละ 100 

- สรุปผลการควบคุม 
ความเสี่ยงของกลุ่ม/ 
กลุ่มสาระ 
-สอบถามความคิดเห็น 

- แบบสรุปการควบคุม 
ความเสี่ยงของกลุ่ม/ 
กลุ่มสาระ 
- แบบประเมินความ
คิดเห็น การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการควบคุม
ภายใน 

นางวิไลวรรณ  ปิวค า 
และ คณะกรรมการ 
งานควบคุมภายใน 

** 1. น ามาจากเป้าหมายของกิจกรรมครบทุกเป้าหมาย  
    2. กรณีที่วิเคราะห์กิจกรรมแล้วไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของต้นสังกัด 
        ผู้รับผิดชอบสามารถก าหนดเป้าหมายได้เอง (เป็นค่าร้อยละความส าเร็จของกิจกรรม) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การด าเนินการควบคุมภายในของกลุ่ม/กลุ่มสาระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           2. โรงเรียนพร้าววิทยาคมสามารถดูแล รักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย  
การรั่วไหล หรือการทุจริต  
 
 
    ลงชื่อ.......................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (นางวิไลวรรณ  ปิวค า) 
           ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ  
    
  

           ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม** 
              (นางวิไลวรรณ  ปิวค า) 
                     ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
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ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม  
 (  ) เห็นชอบพิจารณาอนุมัติกิจกรรม 
 (  ) ไม่เห็นชอบพิจารณาอนุมัติกิจกรรม เนื่องจาก............................................................................... ......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (  ) ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม.......................................................................... .......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
     ลงชื่อ....................................................................    
                    (นางอ้อยทิพย์  ทองดี)  
 
ค าสั่งผู้อ านวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม 
 (   ) อนุมัติ 
 (   ) ไม่อนุมัติ 
(   ) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม.................................................................................................... ............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
     ลงชื่อ...................................................................... 
                   (นางลภัสนันท์  เรยีนยอย)  
 
 

 
 


