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ส่วนที่ 2 ผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
องค์ประกอบที่ 1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้ 

5 ดีเยี่ยม 

1.2. พิจารณาสาระส าคัญท่ีจะก าหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อน 
อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

4 ดีมาก 

1.3 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4 ดีมาก 

1.4 เสนอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

5 ดีเยี่ยม 

1.5 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และแจ้งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

4 ดีมาก 

1.6  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 5 ดีเยี่ยม 
1.7 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย  4.57 ดีเยี่ยม 
แปลความหมาย ดเียี่ยม  

 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
1. วิธีการด าเนินการของสถานศึกษา(โรงเรียนได้ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา) 
 -  มอบหมายเอกสารมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 -  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 -  ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 
 - โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ  และค่าคะแนนของแต่ละ
มาตรฐาน 
3. จุดเด่น 
 -  บุคลากรทกุภาคส่วนให้ความร่วมมือในการด าเนินการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  ควรปรับปรุงเอกสารบางส่วนให้สมบูรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 
 - ควรจัดเอกสารให้มีความสมบูรณ์  สามารถตรวจสอบได้ 
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องค์ประกอบที่ 2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

4 ดีมาก 

2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ 
ผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 

4 ดีมาก 

2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่
อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

4 ดีมาก 

2.4 ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุน
ทางวิชาการ 

5 ดีเยี่ยม 

2.5 ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียน
ร่วมรับผิดชอบ และด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

2.6 ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น 

4 ดีมาก 

2.7 ก าหนดการใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 

5 ดีเยี่ยม 

2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้ความเห็นชอบ 

5 ดีเยี่ยม 

2.9 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

2.10 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้ความเห็นชอบ 

5 ดีเยี่ยม 

2.11 ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 4.64 
ดีเยี่ยม 

แปลความหมาย ดีเยี่ยม  
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สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 2จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1. วิธีการด าเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนได้ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ) 
 -  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการวิเคราะห์สภาพปัญหา  และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  มีการ
ประชุมนิเทศ  ก ากับติดตาม 
 -  บุคลากรในสถานศึกษามีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 
 -  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นรูปเล่ม 
3. จุดเด่น 
 -  เป็นแผนที่สมบูรณ์มีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 -  การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบยังไม่ชัดเจน 
5. ข้อเสนอแนะ 
 -  ควรก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
 
องค์ประกอบที่ 3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
3.1 จัดโครงสร้างระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5 ดเียี่ยม 

3.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุมเป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึงและให้บริการหรือการ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 

5 
ดเียี่ยม 

3.3 จัดท าเอกสารสารสนเทศประจ าปีของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 4 ดมีาก 

3.4 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

4 ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย  4.50 ดเียี่ยม 

แปลความหมาย ดีเยี่ยม  
 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบท่ี 3จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
1. วิธีด าเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนได้ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ)  

 -  โรงเรียนได้จัดท าโครงสร้างระบบบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน  ตรงตามศักยภาพ  
ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน  ครูทุกคนสนใจปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 
2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 

 -  โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ชัดเจน  มีโครงสร้างการบริหารที่ครอบคลุม 
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3. จุดเด่น 
-  ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
 -  ยังขาดเอกสารในการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 
5. ข้อเสนอแนะ 
 -  ควรจัดให้มีเอกสารเป็นหมวดหมู่ 

 

องค์ประกอบที่ 4  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4.1 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่ก าหนดไว้ 

4 
 

ดเียี่ยม 
 

4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  

5 
 

ดีเยี่ยม 
 

4.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
อย่างเป็นระบบ 

5 
 

ดีเยีย่ม 
 

4.4 จัดประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

4 ดีมาก 
 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 4.50 ดีเยี่ยม 
 

แปลความหมาย ดีเยี่ยม  
 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 4ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  
1. วิธีการด าเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนได้ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา) 
 -  แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบจัดท าข้อมูลสาระสนเทศ 
 -  แต่งตั้งคณะท างานตามความสามารถ 
 -  น าข้อมูลสาระสนเทศไปวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 
 -  โรงเรียนได้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามโครงการแผนงานที่ก าหนด 
3. จุดเด่น 
 -  มีโครงการที่ครอบคลุมระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 -  การปฏิบัติตามแผนยังไม่มีรายงานผล  ควรมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
5. ข้อเสนอแนะ 
 -  ควรมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 5 จัดให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

5.  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคล และระดับ
สถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4 ดีมาก 

5.3 รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

5 ดีเยี่ยม 

5.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย  4.75 ดีเยี่ยม 
แปลความหมาย ดีเยี่ยม  

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบท่ี 5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา  
1. วิธีการด าเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนได้ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา) 
 -  ข้าราชการครูมีความมุ่งม่ันในการท างาน 
 -  งบประมาณเพียงพอ 
 -  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 
 -  โรงเรียนได้มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานอย่างเป็นระบบ 
3. จุดเด่น 

-  มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 -  ควรน าผลการติดตามมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
5. ข้อเสนอแนะ 
 -  ให้มีการจัดท าเครื่องมือในการประเมินทุกมาตรฐาน 
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องค์ประกอบที่ 6 จัดให้มกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6.1 ก าหนดคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย3 คนที่
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงาน     
ต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่วม    
ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา    
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5 ดีเยี่ยม 

6.2 การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและ
เหมาะสม 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 ดีเยี่ยม 
แปลความหมาย ดีเยี่ยม  

 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบท่ี 6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
1. วิธีการด าเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนได้ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา) 
 - ประชุมชี้แจงบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
 -  แต่งตั้งคระกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
 -  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 
 -  โรงเรียนได้มีการมอบหมายให้มีผู้ประเมินภายในสถานศึกษา  ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
3. จุดเด่น 
 -  มีคณะกรรมการในการประเมินตรวจสอบที่ชัดเจน 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 -  ควรมีเครื่องมือในการประเมินที่ชัดเจน 
5. ข้อเสนอแนะ 
 -  ให้มีการจัดท าเครื่องมือในการประเมินทุกมาตรฐาน 
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องค์ประกอบที่ 7 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
7.1 สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัด
การศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

5 ดีเยี่ยม 

7.2 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 

5 ดีเยี่ยม 

7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4 ดีมาก 

ระดับคุณภาพเฉลี่ย  4.67 ดีเยี่ยม 
แปลความหมาย ดีเยี่ยม  

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 7จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน   
1. วิธีการด าเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนได้ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน) 
 -  มีการประชุมชี้แจง 
 -  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
 -  จัดท าตามหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 
 -  โรงเรียนมีรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีที่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน 
3. จุดเด่น 
 -  เป็นรายงานที่สมบูรณ์ครอบคลุม  ได้รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 -  ควรมีเอกสารเพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับในการเผยแพร่ 
5. ข้อเสนอแนะ 
 -  ควรจัดท าใบตอบรับให้มีข้อมูลย้อนกลับ 
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องคป์ระกอบที่ 8 จัดให้มกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

8. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง   
8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เกิดข้ึนกับครูอย่างต่อเนื่องบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา   ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการท างานปกติของสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

8.2 น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมิน
ตนเองหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรร
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
บริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

4 ดีมาก 

8.3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

5 ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพเฉลี่ย  4.67 4.67 
แปลความหมาย ดีเยี่ยม  

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวมขององค์ประกอบท่ี 8จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
1. วิธีการด าเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนได้ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง) 
 -  ครูมีความตั้งใจในการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
 -  จัดท าโครงการต่อเนื่อง 
 -  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 
2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 
 -  โรงเรียนได้มีการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. จุดเด่น 
 -  บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 -  ควรมีบันทึกทุกครั้งในการประชุม 
5. ข้อเสนอแนะ 
 -  จัดให้มีบันทึกการประชุม 
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ส่วนที3่ 
    3.1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ
คุณภาพ  

คะแนน
เฉลี่ย 

แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา 
ดีเยี่ยม 4.57 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม 4.64 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดีเยี่ยม 4.50 ดีเยีย่ม 

องค์ประกอบที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด   

การศึกษาของสถานศึกษา 
ดีเยี่ยม 4.50 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

การศ ึกษา 
ดีเยี่ยม 4.75 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 

ประเมินคุณภาพภายใน 
ดีเยี่ยม 4.67 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง 
ดีเยี่ยม 4.67 ดีเยี่ยม 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ดีเยี่ยม 4.66 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

4.50 – 5.00 5 ดีเยี่ยม 
3.75 – 4.49 4 ดีมาก 
3.00 – 3.74 3 ดี 
2.50 – 2.99 2 พอใช้ 
0.00 – 2.49 1 ปรับปรุง 

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1 - 8 
 

 - สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
จุดเด่นระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์มาตรฐานตัวบงชี้ ก าหนดอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษา  
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 - ครูมีส่วนร่วมในการด าเนินการเป็นทีม 
 - ชุมชน ให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี 
   
จุดที่ควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 - ครคูวรศึกษารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันภายในอย่างต่อเนื่อง 
 - น าจุดด้อยมาศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 - ครูต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................................................... .................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................... ........................................... 
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3.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวยั 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 1 มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 20 17.05 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้าน 
ร่างกาย   

    5 4.37 4 ดีมาก 

1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 

35 38 92.11 1 0.92 5 ดีเย่ียม 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 34 38 89.47 1.5 1.34 5 ดีเย่ียม 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 32 38 84.21 1.5 1.26 4 ดีมาก 

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  
อุบัติเหตุ ภยั และสิ่งเสพติด 

32 38 84.21 1 0.84 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้าน 
อารมณ์และจิตใจ 

      5 4.32 4 ดีมาก 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มคีวามรูส้ึกท่ีดีตอ่ตนเอง 38 38 100.00 1 1.00 5 ดีเย่ียม 

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 29 38 76.32 1 0.76 4 ดีมาก 

2.3 ควบคุมอารมณต์นเองได้เหมาะสม 
กับวัย 

25 38 65.79 1 0.66 3 ดี 

2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี  การเคลือ่นไหว  
และรักธรรมชาต ิ

36 38 94.74 2 1.89 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม       5 4.24 4 ดีมาก 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสัง่สอน 
ของพ่อแม่ ครูอาจารย ์

32 38 84.21 2 1.68 4 ดีมาก 

3.2 มีความซื่อสัตยส์ุจริต ช่วยเหลอื 
แบ่งปัน 

34 38 89.47 1 0.89 4 ดีมาก 

3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 30 38 78.95 1 0.79 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

33 38 86.84 1 0.87 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้าน 
สติปัญญา 

   5 4.13 4 ดีมาก 

4.1 สนใจเรียนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง 
ตั้งใจ และรักการเรยีนรู ้

31 38 81.58 1 0.82 4 ดีมาก 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ท่ี 
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

29 38 76.32 1 0.76 4 ดีมาก 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 33 38 86.84 1 0.87 4 ดีมาก 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร ์

30 38 78.95 1 0.79 4 ดีมาก 

4.5  มีจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์
34 38 89.47 1 0.89 4 ดีมาก 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 65 55.59 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 

      20 17.19 4 ดีมาก 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติ 
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

15 18 83.33 2 1.66 4 ดีมาก 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที ่
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

16 18 88.89 2 1.76 4 ดีมาก 

 5.3 ครูบริหารจดัการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัย 
เชิงบวก 

16 18 88.89 2 1.8 4 ดีมาก 

 5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

15 18 83.33 2 1.85 4 ดีมาก 

 5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน 
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

16 18 88.89 2 1.68 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

 5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที ่
ตนรับผดิชอบและใช้ผลในการปรบัการจัด
ประสบการณ ์

15 18 83.33 2 1.66 4 ดีมาก 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรยีนรู้ได ้
ตลอดเวลา 

16 18 88.89 2 1.7 4 ดีมาก 

5.8 ครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ 
ผู้ปกครอง 

16 18 88.89 2 1.76 4 ดีมาก 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถใน 
ด้านการศึกษาปฐมวัย 

15 18 83.33 2 1.66 4 ดีมาก 

 5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามา 
ไตรต่รองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

12 18 66.67 2 1.66 3 ดี 

มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธภิาพและเกิด 
ประสทิธิผล 

      20 16.6 4 ดีมาก 

6.1  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ 
จัดการศึกษาปฐมวัย 

 1  1 100.00 3 3 5 ดีเย่ียม 

6.2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น า และ 
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 1  1 80.00 3 2.4 4 ดีมาก 

 
 
6.3  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน 
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ 
วิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ 
จัดการ 

 1  1 80.00 3 2.4 4 ดีมาก 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
การศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตาม 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 1  1 80.00 3 2.4 4 ดีมาก 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ 
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 

 1  1 80.00 3 2.4 4 ดีมาก 

6.6   ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทาง 
วิชาการและเอาใจใส่การจดัการศกึษา  
ปฐมวัยเตม็ศักยภาพและเต็มเวลา 

1  1  80.00 3 2.4 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล 

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 

    80.00 2 1.6 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่7 แนวการจัดการศกึษา       20 17.6 3 ดี 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบตัิไดอ้ย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

    100.00 4 4 5 ดีเย่ียม 

7.2 มีระบบและกลไกใหผู้้มสี่วนร่วมทุก 
ฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจดัการศึกษา 
ปฐมวัย 

    80.00 4 3.2 4 ดีมาก 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู ้
และความเข้าใจหลักการจดัการศกึษา 
ปฐมวัย 

    80.00 4 3.2 4 ดีมาก 

7.4 สร้างการมสี่วนร่วมและแสวงหาความ 
ร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่น 

    80.00 4 3.2 4 ดีมาก 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนา 
เด็กอย่างรอบด้าน 

    100.00 4 4 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ 
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

  5 4.2 5 ดีเย่ียม 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ของสถานศึกษา 

  100.00 1 1 5 ดีเย่ียม 

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

  

80.00 1 0.8 4 ดีมาก 

8.3 จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

  80.00 1 0.8 4 ดีมาก 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ 
ด าเนนิงานคณุภาพภายในตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

  

80.00 0.5 0.4 3 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  
80.00 0.5 0.4 4 ดีมาก 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

  80.00 1 0.8 4 ดีมาก 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 4 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง  
ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศกึษาเป็น 
สังคมแห่งการเรียนรู ้

  

  5 4.6 4 ดีเย่ียม 

9.1  เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรยีนรู ้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

  92.00 2.5 2.3 4 ดีเย่ียม 

9.2  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน 
สถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  

92.00 2.5 2.3 4 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5 3.6 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่10 การพัฒนาสถานศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  
และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั 

  

  5 4.3 4 ดีมาก 

10.1  จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให ้
บรรลตุามเป้าหมาย ปรัชญา   
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด 
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

  

88.00 2.5 2.2 4 ดีมาก 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมาย 

  84.00 2.5 2.1 4 ดีมาก 

ด้านที่5มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 4 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษา 
ตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป 
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

  

  5 4.3 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

11.1  จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสรมิ  
สนับสนุนตามนโยบายเกีย่วกับการ 
จัดการศึกษาปฐมวัย 

  
88.00 2.5 2.2 4 ดีมาก 

11.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมาย 

  
84.00 2.5 2.1 4 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม   84.84 2.09 1.79 4.12 ดีเยี่ยม 

 

 

(หมายเหตุ มาตรฐานที่ 10 และ 11   เป็นไปตามอัตลักษณ์ และโครงการที่เป็นการส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษา) 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนท่ีได้     84.84 

ระดับคุณภาพ   ระดับ 1       ระดับ 2     ระดับ 3      ระดับ 4      ระดับ 5 

   (ปรับปรุง)          (พอใช้)              (ดี)              (ดีมาก)           (ดีเย่ียม)   
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3.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ใน
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30 22.74 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ       50 3.9 4 ดีมาก 

1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย  

สม่ าเสมอ 
  

    
5 4.01 4 ดีมาก 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

147 196 75.00 0.5 0.38 4 ดี 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 

ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัตเิหต ุ

และปัญหาทางเพศ 

170 196 86.73 0.5 0.43 4 ดีมาก 

1.3 เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
อย่างเหมาะสม 

160 196 81.63 1 0.82 4 ดีมาก 

1.5 มีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผูอ้ื่น   150 196 76.53 1 0.77 3 ดี 

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตร/ี 

นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการ  ตามจนิตนาการ 
155 196 79.08 1 0.79 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 

163 196 83.16 1 0.83 4 ดีมาก 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร       5 4.32 4 ดีมาก 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตญัญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 175 196 89.29 2 1.79 4 ดีมาก 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 181 196 92.35 1 0.92 5 ดีเย่ียม 

2.4 ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 

สิ่งแวดล้อม 
147 196 75.00 1 0.75 3 ดี 
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มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างอเนื่อง       5 4.20 4 ดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก 

ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว      
165 196 84.18 2 1.68 4 ดีมาก 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อ 

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 168 196 85.71 1 0.86 4 ดีมาก 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ 

เรียนรู้ระหว่างกัน   
165 196 84.18 1 0.84 4 ดีมาก 

3.4ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าน าเสนอผลงาน 160 196 81.63 1 0.82 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง 

เป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 

อย่างมีสติสมเหตุผล           
      5 3.83 4 ดีมาก 

4.1 สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่านฟัง ดูและสื่อสารโดย 

การพูดหรือเขียนตามความคดิของตนเอง 150 196 76.53 2 1.53 4 ดีมาก 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ 

ของตนเอง 
150 196 76.53 1 0.77 3 ดี 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญัหาโดย 

มีเหตผุลประกอบ 
150 196 76.53 1 0.77 3 ดี 

4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความ 

ภาคภูมิใจ 
151 196 77.04 1 0.77 3 ดี 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 

หลักสูตร 
      5 3 3 ดี 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ ์  

    65 1 0.65 3 ด ี



44 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ใน
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตร  

เป็นไปตามเกณฑ ์
    65 1 0.65 3 ดี 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

เป็นไปตามเกณฑ ์
    65 2 1.30 3 ดี 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ ์     60 1 0.60 3 ดี 

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการ 

ท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที ่

ดีต่ออาชีพสุจริต   
      5.00 3.93 4 ดีมาก 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนนิการจนส าเร็จ 145 196 73.98 2.00 1.48 3 ดี 

6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจ 

ในผลงานของตนเอง 
150 196 76.53 1.00 0.77 4 ดีมาก 

6.3  ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 167 196 85.20 1.00 0.85 5 ดีเย่ียม 

6.4 มีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและหาความรู้เกีย่วกับ 

อาชีพท่ีตนเองสนใจ 
163 196 83.16 1.000 0.83 5 ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 10.00 7.89 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล       10.00 7.89 4 ดีมาก 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนท้ังด้าน 
ความรู ้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

18 18 100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล 
ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
ผู้เรยีน            

15 18 83.33 1.00 0.83 4 ดีมาก 

7.3 ครูออกแบบและการจดัการเรยีนรู้ที่ตอบสนองความ 
แตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปญัญา 15 18 83.33 2.00 1.67 4 ดีมาก 
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7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า 
บริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ 
จัดการเรียนรู ้

14 18 77.78 1.00 0.78 4 ดีมาก 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ 

เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
16 18 88.89 1.00 0.89 4 ดีมาก 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก ่

ผู้เรยีนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตด้วย 

ความเสมอภาค 
18 18 100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ใน 

วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 13 18 72.22 1.00 0.72 3 ดี 

7.8 ครูประพฤติปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็น 

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
17 18 94.44 1.00 0.94 5 ดีเย่ียม 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาที่ได้รับมอบหมาย 

เต็มเวลาเต็มความสามารถ 
17 18 94.44 1.00 0.94 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

      10.00 9.20 5 ดีเย่ียม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศนภ์าวะผู้น า และความคดิรเิริ่มที ่

เน้นการพัฒนาผูเ้รียน 
    100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบรหิารแบบมีส่วนร่วมและใช้ 

ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวจิัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน 

วิชาการและการจัดการ 

    100.00 1.00 1.00 4 ดีมาก 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรล ุ

เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ     80.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให ้

พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
    100.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 
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8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ 

บริหารการจัดการศึกษา 
    80.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอา 

ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเตม็เวลา 
    100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 

ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 

      5.00 4.40 4 ดีมาก 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละปฏิบตัิหน้าที่ตามที ่
ระเบียบก าหนด 

    100.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  ดูแลและ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล 
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

    80.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนา 
สถานศึกษา 

    80.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

 
มาตรฐานท่ี 10สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการ 
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

      10.00 7.40 3 ดี 

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ท้องถิ่น 

    80.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเตมิที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือก 
เรียนตามความถนดัความสามารถและความสนใจ 

    60.00 2.00 1.20 3 ดี 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่สง่เสริมและตอบสนอง 
ความต้องการความสามารถความถนัด และความสนใจ 
ของผู้เรียน 

    80.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียน 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

    100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผล 
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

    60.00 2.00 1.20 3 ดี 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ 
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

    80.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 
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มาตรฐานที ่11 สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดล้อมและ 
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ       10.00 8.60 4 ดีมาก 

11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาด 

และปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพ 

ใช้การได้ดสีภาพแวดล้อมรม่รืน่และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรบั 

ผู้เรียน 

    80.00 4.00 3.20 4 ดีมาก 

11.2  จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ 
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

    80.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือ 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

    100.00 3.00 3.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง       5.00 3.90 4 ดีมาก 

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     80.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

    80.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ 
บริหารจดัการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

    80.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

12.4  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    60.00 0.50 0.30 3 ดี 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป 

ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    80.00 0.50 0.40 4 ดีมาก 

12.6  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน 

คุณภาพภายใน 
    80.00 1.00 0.80 4.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ใน
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนนุ 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้       10.00 8.00 4 ดีมาก 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายใน 

สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 

และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การเรียนรู้ของ 

ผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    80.00 5.00 4.00 4 ดีมาก 

13.2  มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 

สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

    80.00 5.00 4.00 4 ดีมาก 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 5.00 4.00 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 

เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเนน้ที่ก าหนด 

ขึ้น 

  

  5.00 4.00 4 ดีมาก 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม 

เป้าหมาย วสิัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  

80.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 

14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรยีนบรรลตุาม 

เป้าหมาย วสิัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของการศึกษา 

  
80.00 2.00 1.60 4.00 ดีมาก 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรฐานการส่งเสริม 5 4.6 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 

  
  5.00 4.60 5 ดีเย่ียม 

15.1 จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนอง 
นโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  100.00 3.00 3.00 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ใน
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   
80.00 2.00 1.6 4 ดีเย่ียม 

ค่าเฉลี่ยรวม   82.32 1.50 1.23 4.01 ดีเย่ียม 

 

 

 

(หมายเหตุ มาตรฐานที่ 14 และ 15   เป็นไปตามอัตลักษณ์ และโครงการที่เป็นการส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษา) 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนที่ได้    82.32 

ระดับคุณภาพ ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3     ระดับ 4     ระดับ 5          
(ปรับปรุง)       (พอใช้)          (ดี)             (ดีมาก)        (ดีเยี่ยม) 
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รายชื่อคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

ลงชื่อ........................................................ประธานกรรมการ 

                                          ( นางจรรยา  สิงห์ธวัช) 

 

 

ลงชื่อ.................................................... กรรมการ 

                                         ( นายพยุงศาสตร์  อุทโท ) 

 

 

ลงชื่อ..................................................กรรมการและเลขานุการ 

                                          ( นายสมัย   จันใต้ ) 

 

 

                               วันที่ 25  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
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คณะท างานจัดท าเอกสาร 

ที่ปรึกษา 

นายชนาธิป  ส าเริง          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

นายรชต  ภูพานเพชร   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

ว่าท่ีร.ต.สภุาพ  ถิตย์สมบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

นายสุรพงค์  มงคลสุคนธรัก  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

นายสมหวัง  พันธะลี    ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

 

คณะท างานจัดท าเอกสาร 

ว่าท่ี ร.ต.สภุาพ  ถิตย์สมบูรณ ์

            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

นายสมหวัง  พันธะล ี

            ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

นางราตรี  โลหะมาศ 

            ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุม่งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

นายธนวรรธ  วัชโสก 

             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

บรรณาธิการ 

ว่าท่ี ร.ต.สภุาพ  ถิตย์สมบูรณ ์

นางราตรี  โลหะมาศ 


