
โครงการ    การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๘ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑๒  
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที่  ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  ๑,๒,๓,๔,๕ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายไชยยงค์  โปซิว นางอารีย์  กูมุดา  
                                                    นายสุทัศน ์ เสยีงเลศิ 
งบประมาณ    ๕,๐๐๐   บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน      ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕  -   ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
………………………………………….………...…………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมได้จัดท าโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่าน
มาท าให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นตามล าดับ และโรงเรียนได้รับการรับรอง
จากองค์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานรอบที่ สาม  และเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. ๒๕๔๒  หมวดที่ ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูและนักเรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งเป็น
ภาระหน้าที่หลักที่โรงเรียนต้องด าเนินการ การนิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินตามหลักประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือรองรับการ
ประกันภายนอกรอบท่ีสี่  โรงเรียนจึงจัดท าโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒. ๑  ผลผลิต เพ่ือให้โรงเรียน ครู นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
          ๒.๒ ผลลัพธ์ โรงเรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ  โรงเรียนพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐานให้อยู่ในระดับคุณภาพดี  
ขึ้นไปและครู  นักเรียน  ชุมชน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการในระดับมากไม่ต่ ากว่าร้อยละ๗๕ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  โรงเรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ีสี่ 
 
 
 



๔. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
นายไชยยงค์ โปซิว 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ  
    สถานศึกษา 
๗. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 

๕,๐๐๐ 
 

คณะกรรมการฯ 
 

 

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 
 

- คณะกรรมการ 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. งบประมาณ 
 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย - - - - - 
วัสดุ ๕,๐๐๐ - - - - 

รวม ๕,๐๐๐ - - - - 
 

๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ 

   
   ๑. กระดาษ Double A  ๕ ๑๓๕ ๖๗๕ 
   ๒. กระดาษถ่ายเอกสาร ๒๐ ๙๕ ๑,๙๐๐ 
   ๓. ติดสันกาวผิวหนังไก่ คละสี ๑๐ ๗๕ ๗๕๐ 

   ๔. ปกพลาสติกใส ๑ ๔๐๐ ๔๐๐ 
          ๕. กระดาษการ์ดสีท าปก ๕ ๒๑๐ ๑,๐๕๐ 

   รวม 
  

๕,๐๐๐ 

   



๗. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

รายงานประจ าปี 
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 

ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 

๒. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ในระดับดีข้ึนไป และได้รับรอบจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ีสี่ 

รายงานประจ าปี 
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 

ระดับดีข้ึนไป 
ทุกมาตรฐาน 

๓. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ   

รายงานผลการด าเนินโครงการ ระดับมากไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๗๕  

 
 

 
 
      ลงชื่อ  .....................................   ลงชื่อ  ....................................... ............ 
    (นายไชยยงค์  โปซิว)                                         (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  
        ผูเ้สนอโครงการ                         ผู้อนุมัติโครงการ 
 


