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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ที่ ……………/2563
วันที่ 8 มิถุนายน 2563
เรื่อง การรายงานและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ด้ ว ย งานบริ ห ารทั ่ ว ไป ได้ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ ใ ห้ ด ำเนิ น โครงการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
งบประมาณจากเงินอุดหนุน จำนวน 8,000 บาท
บัดนี้ การดำเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว ขอรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ พร้อมทั้งรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
ผลการดำเนินงาน  บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ปัญหาในการดำเนินงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิวงศ์)
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
*************************************
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2. วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
3. งบประมาณ 8,000 บาท
4. สนองมาตรฐาน (  ) กลยุทธ์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 4 และ ข้อ 5
(  ) มาตรฐาน สมศ. ข้อ 2
(  ) สนองนโยบาย สพป.ขก. 1 ข้อ 50
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิวงศ์
6. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
7. ผลการดำเนินงาน
- เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงระดับ 5
- เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม
8. ปัญหาและอุปสรรค
1.เนื่องจากมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายส่วนทำให้การดำเนินการในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล
ค่อนข้างช้า
2.จากสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 ทำให้กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้
9. ข้อเสนอแนะ
กำหนดระยะเวลาและวันที่ที่ชัดเจนในการรวบรวมข้อมูล
(ลงชื่อ)...........................................................
(นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิวงศ์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
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ภาคผนวก
1.รายละเอียด แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
2.แบบสรุปและประเมินผล (ตามตัวชี้วัด)
3.ภาพถ่ายกิจกรรม / โครงการ
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กิจกรรม
ช่วงเวลาดำเนินงาน
1.การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
พ.ค. 62
2.มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ พ.ค. 62-ก.พ. 63
สถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลการดำเนินการ
ตามข้อรายการดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและกำหนด
วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆโดยมี
จุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพ
ความสำเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม
2) กำหนดวิธีการดำเนินงานโครงการกิจกรรมทุก
โครงการกิจกรรมสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3) ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้ง
ภายในและภายนอกที่ให้การ
สนับสนุนทางวิชาการ
4) กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของ
สถานศึกษาผู้เรียนผู้ปกครององค์กร
หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นและดำเนินงาน
ตามที่กำหนดไว้ครบถ้วน
5) กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ
กิจกรรม
6) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) กำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปี
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
8) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหรือคณะกรรมการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นางบังอร ดวงอัน
1,000
นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิวงศ์
คณะครูทุกคน
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กิจกรรม
สถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ

ช่วงเวลาดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3.การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

พ.ค.62-มี.ค.63

-

4.การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5.การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

พ.ค.62-มี.ค.63

-

มี.ค. 63

-

6.การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

มี.ค. 63

-

7.การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มี.ค. 63

-

8.การสรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มี.ค.63

1,000

9.การนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหรือคณะกรรมการ

10 เม.ย. 63

1,000

นายสำรวย
นางอัญชญา
นส.รุ่งรัตน์
นส.พรศิริภัสร์
นายสำรวย
นส.ฤทัยรัตน์
นายดนตรี
นางบังอร
นางสุข์พีรญา
นส.รุ่งรัตน์
นางบังอร
นางอัญชญา
นส.รุ่งรัตน์
นส.พรศิริภัสร์
นางสุข์พีรญา
นางบังอร
นางอัญชญา
นส.รุ่งรัตน์
นางบังอร
นางสุข์พีรญา
นางอัญชญา
นส.รุ่งรัตน์
นางบังอร
นางสุข์พีรญา
นางอัญชญา
นส.รุ่งรัตน์

9) นำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีสู่การ
ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่โครงการ/กิจกรรม
กำหนดไว้
10) กำกับติดตามประเมินผลและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
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กิจกรรม
สถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
10.กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ช่วงเวลาดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. 63

5,000

นายไสว
นางบังอร
นางสุข์พีรญา
นางอัญชญา
นส.รุ่งรัตน์
นส.วารุณี
นส.ฤทัยรัตน์

8,000

การประเมินผล/เครื่องมือ
วิธีการประเมินผล
..........................................ผู้เสนอโครงการ
1.มาตรฐานการศึกษา
1. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
(นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิวงศ์)
2.แผนปฏิบัติการ
2. การสอบถาม
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3. การสัมภาษณ์
....................................ผู้เห็นชอบโครงการ
4.สารสนเทศโรงเรียน
(นางบังอร ดวงอัน)
5.รายงานการจัดทำ SAR
6.รายงานการควบคุมภายใน
.................................. ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์)
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แบบประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
โปรดทำเครื่องหมาย/ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
1. สถานภาพ
Ο ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Ο คณะกรรมการสถานศึกษา
Ο ผู้ปกครอง
ตอนที่ 2 คำชี้แจง กรุณาเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
หัวข้อในการประเมิน
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
(5) (4) (3) (2)
(1)
1. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. สถานศึกษามีการจัดการทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
กำหนดวิธีการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
3. สถานศึกษามีการจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่
ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัยและพร้อมใช้
4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี
พร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทราบ
7. การดำเนินงานตามโครงการนี้ส่งเสริมให้บุคลากรใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการระบบบริหาร และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
8. โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนให้
สูงขึ้น
9. การให้ความรู้ ชี้แจง แนะนำ ของวิทยากร และบุคลากรงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความชัดเจนเหมาะสม
10. ระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม
๑๒.๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๕๐ คน
๑๒.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
หัวข้อการประเมิน
1. สถานศึกษามีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและประกาศค่า
เป้าหมายแต่ละมาตรฐานให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

ดีเยี่ยม ดีมาก
(5)
(4)
25
15

ดี
(3)
-

พอใช้
(2)
5

ความคิดเห็นระดับดี
ปรับปรุง ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ
(1)
80

2. สถานศึกษามีการจัดการทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
กำหนดวิธีการดำเนินงาน
โครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

20

23

7

-

-

100

3. สถานศึกษามีการจัดทำระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่
ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัยและ
พร้อมใช้
4. สถานศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
5. สถานศึกษานำผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึกษาจัดทำรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในประจำปี
พร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ

22

10

15

3

-

94

20

17

12

1

-

98

25

15

8

2

-

96

30

14

6

-

-

100

9
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
หัวข้อการประเมิน

ดีเยี่ยม ดีมาก
(5)
(4)

สถานศึกษาให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
7. การดำเนินงานตามโครงการนี้ 27
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการระบบบริหาร
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
23
8. โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหา
และพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนให้
สูงขึ้น
23
9. การให้ความรู้ ชี้แจง แนะนำ
ของวิทยากร และบุคลากรงาน
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีความชัดเจน
เหมาะสม
30
10. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ตามโครงการมีความเหมาะสม
เฉลี่ย
24.5
คิดเป็นร้อยละ

49.0

ความคิดเห็นระดับดี
ปรับปรุง ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ
(1)

ดี
(3)

พอใช้
(2)

19

4

-

-

100

14

10

3

-

94

14

10

3

-

94

20

-

-

-

100

16.1

9.0

2.8

32.2

18.0

5.7

10
ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

11

