
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

ที่        พิเศษ/2563                         วันที่    31 เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2563 

เรื่อง  การรายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาวธนันพัชร์  โพธิง์ามพุ่ม 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร  
นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. แต่งต้ังคณะทำงาน 

2. ศึกษามาตรฐานแต่ละระดับ 

3. ประชุมวิเคราะห์ความสอดคล้องกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

4. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

5. จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษา 

6. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

7. ทบทวนตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

8. ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

9. จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 

10. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
4. เพื่อนำผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  

ผลที่ได้รับจากดำเนินงาน 



1. สถานศึกษาท่ีได้รับการติดตาม   ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ  สพท. 
3. สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน                     

ระดับปฐมวัย   ระดับ  ดีเลิศ 
4. สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน                    

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับ  ดีเลิศ   
5. ผู้รับการบริการ  มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. โรงเรียนได้ผ่านการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  ระดับ  ดีเลิศ   
7. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน  มีแนวทาง/วิธีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ให้เช่ือมโยงต้ังแต่ระดับห้องเรียน  ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
8. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 1  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3  ได้ระดับ ยอดเยี่ยม 

 
 ปัญหา / อุปสรรค 
  การดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรจึงจำเป็น                     
ที ่ต ้องมีการประชุมชี ้แจงทำความเข้าใจเก ี ่ยวกับมาตรฐานต่างๆบ่อยครั ้ง  เพ ื ่อให้การดำเน ินงาน                        
ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ 
               
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศควรเป็นปัจจุบันมากข้ึน 
 
 
ลงช่ือ………………………………. ผู้รายงาน                   (ลงช่ือ) ..............................................ผู้ตรวจรายงาน        
  (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม)                                (นางสาลินี สุขศิริ)  
          หัวหน้าโครงการ                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ 
แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน       1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม, นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ,                                
นายอนุวัตร  ธิระมาร , นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราท่ี  
47  ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  โดยให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด   
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
4. เพื่อนำผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    

 ครูและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร่วมแรงร่วมใจ
ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถวิเคราะห์กิจกรรมท่ีจะมารองรับแต่ละตัวบ่งช้ีและปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในได้ในระดับ  ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 



4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
ร ้อยละของคร ูและบ ุคลากรในโรง เร ียน
ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ             
จัดการศึกษาร่วมแรงร่วมใจดำเนินการตาม
มาตรฐานการศ ึกษา  สามารถว ิ เคราะห์
กิจกรรมท่ีจะมารองรับแต่ละตัวบ่งช้ีและปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในได้
ในระดับดี 

ประเมินการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

แบบประเมินการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 
5.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อดำเนินการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

✓  โรงเรียนมีดำเนินการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

✓  โรงเรียนดำเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษา
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบท่ี 4 

3. เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

✓  โรงเรียนได้รายงานและเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง  และหน่วยงานต้น
สังกัดอย่างต่อเนื่อง 

4. เพื่อนำผลการประเมินท้ังภายใน
และภายนอกไปปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

✓  โรงเรียนได้นำผลการประเมินท้ังภายในและ
ภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 



 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
1. ร้อยละของครูและบุคลากรในโรงเรียน

ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ             
จัดการศึกษาร่วมแรงร่วมใจดำเนินการตาม
มาตรฐานการศึกษา  สามารถวิเคราะห์
กิจกรรมที่จะมารองรับแต่ละตัวบ่งชี ้และ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรใน
โรงเรียนตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาร่วมแรงร่วมใจดำเนินการ
ตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถ
วิเคราะห์กิจกรรมท่ีจะมารองรับแต่ละตัว
บ่งช้ีและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายใน

ได้ในระดับดีเลิศ 
✓  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพ

ภายในได้ในระดับยอดเย่ียม 
 
7.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 7.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  50  คน  เพศหญิง  จำนวน  50 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  205  คน   คิดเป็นร้อยละ  48.78  ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

7.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ท่ี หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ   97.00 3.00 - - - 
2 ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์   94.00 6.00 - - - 
3 
 

ผลประโยชน์ท่ีนักเรียนได้รับตรงตาม
วัตถุประสงค์   

100 - - - - 

4 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ท้ังด้านคุณภาพและ
ปริมาณ   

97.00 3.00 - - - 

 สรุป 97.00 3.00    
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  97.00 ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ  3.00  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 



- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 

 
   
      7.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 8.3.1  การรักษามาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
8.  สรุปในภาพรวม 
 8.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  การมีส่วนร่วม  และการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  การปรับเปล่ียนบุคลากรจึงจำเป็นท่ีต้องมีการประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
ต่างๆบ่อยครั้ง  เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ 
 8.3   ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
 8.3.1  การจัดทำระบบสารสนเทศควรเป็นปัจจุบันมากขึ้น 
 
 
 
     ลงช่ือ............................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม) 
                              ตำแหน่ง  ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 
 
 

     
       
 
       
 
       
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 

ภาพการนิเทศการสอน 
 

     
 
 

      
 
 

     
 

     
 



    
 


