
 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

                                           

                

 

             โครงการ  การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ   
อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

 



 
                                                             บันทกึข้อความ 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ที่ ....278......../2563 วันที่  16  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2563 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
............................................................................................................................. ................................................. 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

ข้าพเจ้า นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์   ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

2563  เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1) เพ่ือให้ครูมีการร่วมมือใน

การจัดวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 2) เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 3) เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 4) เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียน  โดย          

มีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 

บัดนี้ โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว รายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามแบบรายงาน 
การดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                    ลงชื่อ 

        (นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์) 
                    ผู้รายงาน 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 

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

 
                                                     ลงชื่อ 

        (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
                                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 



 
คำนำ 

 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทำข้ึนเพ่ือ
รวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผล 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการการสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการนำ
ข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนวัดเขาวิเศษเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษให้มี
คุณภาพสามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษาเป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับ
การจัดกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 
 
 
           กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

                                 16  ตุลาคม 2563 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2563 

 

 
1. ชื่อโครงการ                       การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์                                   
 ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 ข้อที่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มาตรฐานที่   2  

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     ชื่อผู้รับผิดชอบ 

 
 
1.นางเยาวเรศ   จันทร์ทิพย์ 
2.นางสาวชุติกาญจน์   เครือเตียว 

   กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้    กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
   กลุ่มบริหาร      กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

5. วัตถุประสงค์ 

 
 

5.1 เพ่ือให้ครูมีการร่วมมือในการจัดวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
5.2 เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 5.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 5.4 เพ่ือให้พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจ 

ต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียน 

6.  เป้าหมาย 

      6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียนจำนวน 575 คน  คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ
และผู้เกี่ยวข้อง 
      6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

7.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

     7.1. ร้อยละของครูให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     7.2. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     7.3. ร้อยละผู้บริหาร ครู และนักเรียน  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
     7.4. ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 



 
 
8.  การดำเนินงาน 
         การดำเนินงานโครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ประกอบด้วยกิจกรรม  
จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
         กิจกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
          จากการดำเนินโครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โรงเรียนได้
จัดกิจกรรมการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
โดยการเชิญวิทยากร ดร.สุชาติ  บรรจงการ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  ในวันที่ 24  พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
           โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ดำเนินกิจกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการ 
การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยจัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ครั้ง
ที่ 1 / 2562 วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม ICT ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ไดป้ระกาศ เรื่องการกำหนดใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดเขา
วิเศษเพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ วันที่  22  เดือนพฤษภาคม  2562   
          กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและดำเนินการตามแผนฯ 
          โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและดำเนินการตามแผนฯตาม
โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อปีงบประมาณ 2562  ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาการศึกษา
ระยะ 4  ปี ปีการศึกษา 2562 – 2565  และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษา 
           กิจกรรมประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
           โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ดำเนินกิจกรรมประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
          กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
           โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ดำเนินกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยอาศัยประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
           กิจกรรมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 
            โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ดำเนินกิจกรรมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 
 โดยอาศัย ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและ
จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562   
 

 
 
 
 
 
 



 

    ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1. การศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก    ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ    ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 

      2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ยอดเยี่ยม 
        สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

             
           โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ดำเนินการตามกิจกรรมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจำปี
การศึกษา 2562 ของโครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ในการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรังเขต 2 
ที่ศธ 04053.128/164    และการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
      ผู้ปกครองนักเรียน / คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษในการกำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา/การให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาของคณะกรรมกาสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       10.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนิน 

1.ร้อยละของครูให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ร้อยละ  85 ร้อยละ 90 

2.ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ  90 ร้อยละ 90 

3.ร้อยละผู้บริหาร ครู และนักเรียน  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ร้อยละ  90 ร้อยละ 100 

4.ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความม่ันใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

ร้อยละ  90 ร้อยละ 100 

ค่าเฉลี่ย 88. 75 95.00 
 
       10.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ   95.00 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย    4.50 

       อยู่ในระดับ   มาก 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมายถึง   ระดับ    มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50    หมายถึง   ระดับ    มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 –  3.50    หมายถึง   ระดับ   ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 –  2.50    หมายถึง   ระดับ    น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 –  1.50    หมายถึง    ระดับ  น้อยที่สุด 

 
11.  งบประมาณ 
       11.1 ประเภทงบประมาณ ( √ ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่น ๆ 

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



 
 

       11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 3,000     บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป     303     บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ            2,697     บาท 
  
                       ................................................................................................  
 
12.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

1.จุดเด่นของโครงการ 
      ครูและบุคลากรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีรับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
ต่าง ๆ มาพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
ของตนเองให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

2.จุดควรพัฒนาของโครงการ 
                        ครูควรศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความสามารถสูงทางวิชาการ และควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  

3.ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
                           โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสอย่าง

มากให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงตามความสนใจและความถนัดของตนผู้บริหารควรสนับสนุนให้
ครูและนักเรียนทำงานและเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา             

 

 
 
                   ลงชื่อ 

            (นางเยาวเรศ      จนัทร์ทิพย์) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
  



 
 

ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

   

      

  
 

 

                
 

 

 

 

                          

                          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


