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คํานํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหง
มีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานดานคุณภาพ
นักเรียน และใหถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารที่ตองปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง

โรงเรียนทาแสงวิทยายน ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ในปการศึกษา 2555 ตามมาตรฐาน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา หลังจากไดดําเนินการตามข้ันตอนและกระบวนการ
ตางๆเสร็จแลว  จึงไดเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทาแสงวิทยายน ที่จัดทําเปนรายงาน
สรุปผลดําเนินงานการของโรงเรียนโดยใชเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
จํานวน 15 มาตรฐาน 86 ตัวบงช้ี เปนเกณฑมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายใน เพื่อประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา
2556 ใหมีพัฒนาการที่ดีและบรรลุตามมาตรฐานที่ตองการ

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2556 - 2559 โรงเรียนไดจัดทําข้ึน จํานวน 4 ฉบับ โดยอัด
สําเนาเพื่อเผยแพรและรายงานผลการพัฒนาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
จํานวน 1 ฉบับ เผยแพรไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพจํานวน 1 ฉบับ และเก็บไวที่โรงเรียนจํานวน 1 ฉบับ

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครู  ผูปกครอง  นักเรียน และผูเก่ียวของ ในการ
รวมมือพัฒนาการศึกษา ที่มีสวนทําใหรายงานฉบับน้ีบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 ขอบคุณคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ป 2556 - 2559 ที่มีสวนทําใหการจัดทํา สําเร็จลุลวงดวย
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บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงเรียนทาแสงวิทยายน    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 สพฐ.
ที่ ........ / 2556 วันที่ …… พฤษภาคม 2556

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เร่ือง  ขออนุมัติความเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2556 - 2559
เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนทาแสงวิทยายน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนทาแสงวิทยายน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ไดประชุมปรึกษาหารือรวมกัน ตามวาระการประชุม คร้ังที่ 5 /2556 เม่ือวันที่
25 มีนาคม 2556 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2556 – 2559 โดยการมีสวนรวมใน
การตอบแบบประเมินตามเคร่ืองมือประเมินภายในของสถานศึกษา และจากการกํากับ ติดตาม และรวมกิจกรรมการ
ดําเนินงานของสถานศึกษามาโดยตลอด เพื่อใหโรงเรียนไดบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดําเนินการ
อยางตอเน่ือง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงมีมติเห็นชอบในรายงานประจําปของสถานศึกษา ป
การศึกษา 2556 และใชเปนฐานขอมูลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปถัดไป

ดังน้ัน คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2556 – 2559 จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ เพื่อจะไดดําเนินการตามแผนงาน โครงการใหบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมาย
ตอไป

( นางอุษา   ลําลอง )
หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ

ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน
............................................................................................................................. .........................................................

(ลงช่ือ)
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( สมคิด   นันทสมบูรณ )
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