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องค์ประกอบ ปัจจัย วธีิการทีจ่ะด าเนินการให้เกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา                 
ของสถานศึกษา  

ขั้นที ่ 1 การวางแผน (P) 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจดัท ามาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน และระดบัการศึกษาปฐมวยั โดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูป้กครองนกัเรียน ผูน้ าชุมชน เป็นตน้  
   2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อ ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล (SWOT)            
จากมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวยัของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) และ
ขอ้เสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง  นโยบายและจุดเน้นของ
หน่วยงาน    ตน้สังกดัและของสถานศึกษา  ศกัยภาพและบริบทของสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธ์ิ   ทางการเรียน ความคาดหวงัทางสังคม และคุณลกัษณะท่ีตอ้งการให้
เกิดข้ึน 
ขั้นที ่2 การด าเนินการ (D) 
   3.   า            จากกา      า     าสังเคราะห์ หลอมรวม ก าหนดเป็นมาตรฐาน   
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ฉบบัร่าง 
   4. จดัท าแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบติัฉบบัร่าง 
 
 

1. มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบา้นโคง้ไผ ่
2. มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั 
โรงเรียนชุมชนบา้นโคง้ไผ ่
3. แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษา        
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบา้น
โคง้ไผ ่สู่การปฏิบติั 
4. แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษา       
ระดบัปฐมวยั โรงเรียนชุมชนบา้นโคง้ไผสู่่การ
ปฏิบติั 
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจดัท า
มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน และระดบัการศึกษาปฐมวยั 
6. หนงัสือเชิญประชุม 
7. บนัทึกการประชุม 
8. บนัทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
9. ประกาศใชม้าตรฐานการศึกษา                 
ของสถานศึกษา 
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1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา                 
ของสถานศึกษา  

ขั้นที ่3 การตรวจสอบ (C) 
  5. น ามาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัการศึกษาปฐมวยั 
ฉบบัร่าง และคู่มือการน ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั ฉบบัร่าง 
น าเสนอผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผูเ้ช่ียวชาญ วพิากษ ์ ประเมินความเหมาะสม   
ความเป็นไปได ้และใหข้อ้เสนอแนะ 
ขั้นที ่4 การปรับปรุงแก้ไข (A) 
  6. ปรับปรุง แกไ้ขและจดัพิมพม์าตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
และระดบัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา และคู่มือการน ามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั ตามขอ้เสนอแนะ 
  7. น ามาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ 
  8. ประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษา 
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2. การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ทีมุ่่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ขั้นที ่1 การวางแผน ( P ) 
  1. แต่งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการ จ าเป็นของสถานศึกษา 

-  ขอ้เสนอแนะของสมศ. ของสถานศึกษา 
        -  ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา (SAR)   
 3.  ศึกษาวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 
ขั้นที ่2 ลงมือปฏิบัติ ( D )   
4. ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของการพฒันาไวอ้ยา่งชดัเจน 
และเป็นรูปธรรม 
5. ก าหนดโครงการ / กิจกรรม  
6. ก าหนดวธีิการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  โดยครอบคลุมหลกัสูตร 
สถานศึกษาดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการ     
เพื่อน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว ้

  7. ก าหนดแหล่งวทิยากรภายนอกท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางวชิาการ 
  8. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีให้บุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้รียนรับผดิชอบ          
และด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีคุณภาพ 
  9. ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
 3. ทะเบียนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 4. แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา       
ของสถานศึกษา 
 5. บนัทึกการประชุม 
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2.การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ทีมุ่่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ขั้นที ่3 การตรวจสอบ (C) 
  10.  ตรวจสอบโครงการ/ กิจกรรม  สอดคลอ้ง  ครอบคลุม  มาตรฐานการศึกษา                 
ของสถานศึกษา 
ขั้นที ่4 ปรับปรุงพฒันา ( A ) 
  11.  แกไ้ข  ปรับปรุง  พฒันา  ในส่วนท่ีบกพร่อง   
  12. จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน          
การศึกษาของสถานศึกษา 
  13.  เสนอความเห็นความเห็นต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  14.  จดัพิมพแ์ผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  15.  น าส่งหน่วยงานตน้สังกดั 
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3. การจัดระบบบริหาร                   
และสารสนเทศ 
 
 
 

ขั้นที ่1 การวางแผน (P) 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าระบบบริหารและสารสนเทศ 
   2. ศึกษา สภาพปัญหาและความตอ้งการของระบบบริหารและสารสนเทศ       
ของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้ง และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นที ่2 การด าเนินการ (D) 
   3. จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 งานใหช้ดัเจน
และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเพียงพอต่อการบริหาร     
จดัการศึกษา 
          เอกสารประกอบมาตรฐานท่ี 1……  
          เอกสารประกอบมาตรฐานท่ี 2…… 
          ……………………………………. 
          เอกสารประกอบมาตรฐานท่ี  …… 
   4. จดับุคลากรรับผดิชอบการบริหารสารสนเทศตามโครงสร้างการบริหาร  4 งาน 
และตามมาตรฐานของสถานสถานศึกษา 
   5. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศโดยแยกหมวดหมู่ ตามโครงสร้างการบริหาร 4 งาน 
และตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
           

1. ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  ผูรั้บผดิชอบ  
2. บนัทึกการประชุมคณะกรรมการ 
3. แบบส ารวจขอ้มูล/แบบบนัทึกขอ้มูล 
4. ขอ้มูลผลการวเิคราะห์ 
5. ตาราง แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 4 
งาน พร้อมทั้งงานยอ่ย 
6. แผนภูมิโครงสร้างผูรั้บผิดชอบตามภาระงาน 
7. แผนภูมิและแฟ้มขอ้มูลสารสนเทศ           
ตามภาระงานและมาตรฐาน 
8. แบบตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ครอบคลุม   
ของขอ้มูลสารสนเทศ 
9. บนัทึกการปรับปรุง พฒันา 
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     3. การจัดระบบบริหาร                   
และสารสนเทศ 
 
 

ขั้นที ่3  การตรวจสอบ (C) 
   6. ตรวจสอบความครอบคลุมของขอ้มูล สารสนเทศตามโครงสร้างการบริหาร     
4 งานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นที ่4 การปรับปรุงพฒันา ( A ) 
   7. พฒันา ปรับปรุง ระบบขอ้มูล สารสนเทศโครงสร้างการบริหาร 4 งาน         
และตามมาตรฐานของสถานศึกษาใหมี้ความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
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4. ด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจัดการศึกษา         ของ
สถานศึกษา 

ขั้นที ่1 การวางแผน (P) 
   1.  ประชุม ช้ีแจงครู ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ท าความเขา้ใจแผนพฒันาการจดัการศึกษา ของ
สถานศึกษา  
   2.  จดัท าค าสั่งมอบหมายงานท่ีชดัเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   3.  จดัท าปฏิทินปฏิบติังานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
ขั้นที ่2 การด าเนินการ (D) 
   4. ด าเนินการตามแผน 

     5. ผูบ้ริหารใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุนจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน        
อยา่งเพียงพอ 
ขั้นที ่3 การตรวจสอบ (C) 

      6. นิเทศ ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                      
ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาประจ าปี  ตามปฏิทินนิเทศ ติดตามแผนงาน/    
โครงการ / กิจกรรม ในกรณีท่ีพบปัญหาก็ใหแ้กไ้ขเพื่อให้ โครงการ และกิจกรรม 
ด าเนินไปใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
   7. ประเมินโครงการและกิจกรรมทุกโครงการในแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
ประจ าปี แลว้สรุปเป็นขอ้มูลสารสนเทศ 
ขั้นที ่4 การปรับปรุงพฒันา (A) 

     8. น าส่วนท่ีประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ปพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน                 
ส่วนท่ียงัไม่บรรลุวตัถุประสงคห์รือตอ้งปรับปรุง ใหน้ ากลบัไปจดัท าแผน             
เพื่อปรับปรุง แกไ้ขปัญหาในปีถดัไป 

1. แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาแผน 4 ปี 
2. แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี...... 
3. บนัทึกการประชุม 
4. ค  าสั่ง 
5. ปฏิทินปฏิบติังาน 
6. แบบนิเทศ ติดตามแผนงาน/โครงการ/       
กิจกรรม 
7. คู่มือนิเทศ 
8. แบบประเมินโครงการ 
9. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 
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องค์ประกอบ ปัจจัย วธีิการทีจ่ะด าเนินการให้เกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 

5. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ     
คุณภาพการศึกษา 

ขั้นที ่1 การวางแผน (P)  
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/         
กิจกรรม ตามแผนงานโดยใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นกรอบ        
การตรวจสอบ ทบทวน 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
    3. จดัท าเคร่ืองมือในการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา และก าหนดแผน/
ปฏิทินติดตาม ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาใหช้ดัเจน และแจง้ให้
ผูเ้ก่ียวขอ้ง/หรือผูรั้บการตรวจทราบ 
ขั้นที ่2 การด าเนินการ (D)  
   4. คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาตามระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของผูเ้รียนเป็นกรอบการตรวจสอบทบทวน 

                                                                  5. รายงานผลการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   6. รายงานผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา 
   7. รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
ขั้นที ่3 การตรวจสอบ (C) 
   8. ตรวจสอบการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา เพื่อก าหนดมาตรการเร่งรัด ปรับปรุง พฒันาระบบประกนั     
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั และมีประสิทธิภาพ  ในกรณีท่ีพบปัญหา
และอุปสรรค ให้รีบด าเนินการแกไ้ข 

1. ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการ  
2. บนัทึกการประชุมครู 
3. เคร่ืองมือในการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 
4. แผนติดตามตรวจสอบทบทวน                   
คุณภาพการศึกษา          
5. ขอ้มูลสารสนเทศส าหรับรองรับ               
การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  
6. รายงานผลการด าเนินงานตามระบบ         
การประกนัคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 
7. รายงานผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 
8. รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
9. แบบประเมินความพึงพอใจ                       
ในเร่ืองท่ีตรวจสอบ 
10. มาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
(กรณีท่ีมีปัญหา อุปสรรคท่ีตอ้งรีบด าเนินการ     
แกไ้ข) 
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องค์ประกอบ ปัจจัย วธีิการทีจ่ะด าเนินการให้เกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 

5. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ     
คุณภาพการศึกษา 

ขั้นที ่4 การปรับปรุงพฒันา (A)  
   9. น าผลท่ีไดจ้ากการรายงานผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษามา
ประชุมเพื่อก าหนดมาตรการเร่งรัด พฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป กรณีท่ีมีปัญหา 
อุปสรรคท่ีตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ข 
   10. น าผลท่ีไดจ้ากการรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน มาประชุมเพื่อ
ก าหนดวธีิการ/แนวทางยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนร่วมกนั 
   11. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
 

11. วธีิการ/แนวทางยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ        
ทางการเรียนของผูเ้รียน 
12. หลกัฐาน/เอกสารเผยแพร่ให ้                     
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
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องค์ประกอบ ปัจจัย วธีิการทีจ่ะด าเนินการให้เกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 

6. การประเมินคุณภาพภายใน          
ตามมาตรฐานการศึกษา                   
ของสถานศึกษา 

ขั้นที ่1  การวางแผน (P)   
 1. ด าเนินการวางแผนร่วมกนัของครู นกัเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2. ศึกษามาตรฐาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดั  การด าเนินการ 
 3. จดัท าเคร่ืองมือส าหรับการประเมินตามมาตรฐาน 
 4. จดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน 
ขั้นที ่2  การด าเนินการ (D) 
 5. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ดา้นคุณภาพผูเ้รียนโดยสถานศึกษา ในประเด็น 
        - คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  
       - สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา     
        - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในทุกระดบัชั้น   
        - พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียน โดยระบุไดถึ้งกลุ่มผูเ้รียน                       
ท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความเส่ียง กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาในการอ่าน    
คิดวเิคราะห์และเขียน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะยงัไม่เป็นไปตามท่ีพึงประสงค ์ 
   6. ด าเนินการประเมินคุณภาพประสิทธิภาพของการบริหารจดัการตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม        
กบัส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน เช่น ใชก้ารสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจสอบจากเอกสาร
หรือ ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ เป็นตน้ 
 

1. ค าสั่ง 
2. บนัทึกการประชุม 
3. ปฏิทินการปฏิบติังาน 
4. เคร่ืองมือการประเมิน 
5. สรุปงาน 
6. สรุปโครงการประเมิน 
7. รายงานผลการจดัการเรียนรู้ 
8. แผนการจดัการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบ ปัจจัย วธีิการทีจ่ะด าเนินการให้เกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 

6. การประเมินคุณภาพภายใน          
ตามมาตรฐานการศึกษา                   
ของสถานศึกษา 

ขั้นที ่ 3  การตรวจสอบ (C) 
   7. ด าเนินการตรวจสอบ ก ากบั นิเทศ  ติดตาม  ไดแ้ก่ 
        - คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  
       - สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา     
        - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในทุกระดบัชั้น   
        - พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียน โดยระบุไดถึ้งกลุ่มผูเ้รียน                       
ท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความเส่ียง  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาในการอ่าน 
คิดวเิคราะห์และเขียน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะยงัไม่เป็นไปตามท่ีพึงประสงค ์ 
       - คุณภาพประสิทธิภาพของการบริหารจดัการตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สามารถด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ท่ีสถานศึกษาก าหนดไวทุ้กมาตรฐาน 
ขั้นที ่4  การปรับปรุงพฒันา  (A) 
   8. น าขอ้มูลของผลท่ีไดจ้ากกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  ซ่ึงไดแ้ก่        
คุณภาพนกัเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแผนงาน/โครงการ/         
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาก าหนดการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และคุณภาพ           
ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการตามมาตรฐานของสถานศึกษา ไดแ้ก่ 

- การวางแผน 
- การด าเนินงาน 

    -   การนิเทศติดตาม ประเมินผล          
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องค์ประกอบ ปัจจัย วธีิการทีจ่ะด าเนินการให้เกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 

7. การจัดท ารายงานประจ าปี     
ทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน (SAR) 

ขั้นที ่1  การวางแผน (P) 
   1. ประชุมปรึกษาสร้างความตระหนกั ความรู้ ความเขา้ใจ ความจ าเป็น                
ในการจดัท ารายงาน และก าหนดขั้นตอนการจดัท ารายงาน ครู บุคลากร             
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
   2. ก าหนดขอบเขตและแนวทางการด าเนินงาน 
   3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล              
และจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
   4. จดัท าปฏิทินการด าเนินงาน 
ขั้นที ่2  การด าเนินงาน (D) 
   5. รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
ครบถว้นทุกมาตรฐานและตวับ่งช้ี 
   6. น าผลการประเมินมาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1. แผนพฒันาการจดัการศึกษา 4 ปี 
ปีการศึกษา 2554 - 2557 
2. แผนพฒันาการจดัการศึกษา 
ปีการศึกษา 2554 
3. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา      
ภายนอก (สมศ.) รอบท่ีผา่นมา 
4. มาตรฐานของสถานศึกษา 
5. หลกัสูตรสถานศึกษา 
6. ขอ้มูลสารสนเทศ 
7. ส าเนาบนัทึกการประชุม 
8. ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า                      
รายงานการประเมินคุณภาพภาพภายใน  (SAR) 
9. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
10. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลการประเมิน 
NT / O-NET / LAS 
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องค์ประกอบ ปัจจัย วธีิการทีจ่ะด าเนินการให้เกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 

7. การจัดท ารายงานประจ าปี     
ทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน (SAR) 

   7. ยกร่างรายงานประเมินคุณภาพภายใน SAR  ตามรูปแบบการเขียนรายงาน 
           ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน  
           ส่วนท่ี 2 แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
           ส่วนท่ี 3 ผลการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
           ส่วนท่ี 4 สรุปผลการพฒันาและการน าผลไปใช้ 

ขั้นที ่3  การตรวจสอบ (C) 
   8. น าร่างรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอใหค้ณะกรรมการ                  
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย วพิากษ ์ปรับปรุง แกไ้ข และใหข้อ้เสนอแนะ  
ขั้นที ่4  การปรับปรุงพฒันา  (A)  
   9. จดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ ตามรูปแบบการเขียนรายงาน 
   10. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหค้วามเห็นชอบ 
   11. รายงานหน่วยงานตน้สังกดั เผยแพร่ต่อสาธารณชน และแจง้ให ้                
คณะครูรับทราบ 

11. รายงานแผนงาน /โครงการ / กิจกรรม         
/ สรุปโครงการต่างๆ  
12. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
13. ทะเบียนส่ือ / การใชส่ื้อ  
14. ทะเบียนการใชห้อ้งปฏิบติัการ / หอ้งพิเศษ
ต่างๆ  
15. ปฏิทินการปฏิบติังาน 
16. ภาพกิจกรรม 
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องค์ประกอบ ปัจจัย วธีิการทีจ่ะด าเนินการให้เกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 

8. จัดให้มีการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 

ขั้นที ่1  การวางแผน (P) 
   1. สร้างจิตส านึกใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เห็นความส าคญัของการพฒันาการศึกษา 
จะตอ้งมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   3. ก าหนดเป้าหมาย  แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา  งบประมาณ 
ขั้นที ่2  การด าเนินงาน (D) 
   4. น าผลการประเมินการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีในทุกขั้นตอน 
มาวเิคราะห์ขอ้มูล สภาพปัญหา และหาแนวทางปรับปรุง แกไ้ข เพื่อน าไปใช ้      
ในการวางแผน ออกแบบ และการปฏิบติั เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพฒันา               
คุณภาพการศึกษาในปีถดัไปอยา่งต่อเน่ือง 
   5. วางแผนพฒันาระบบการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมและพฒันา 
   6. ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในท่ีเนน้การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง ชุมชน โดยเนน้การบริหารจดัการ                    
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน(SBM) 
   7. ก าหนดมาตรฐานท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาอยา่งเด่นชดั                 
เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของสถานศึกษาร่วมกนั จดัระบบและโครงสร้าง            
ท่ีเหมาะสม  วางแผนและด าเนินงานตามแผน โดยเนน้ระบบคุณภาพมีการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมและปฏิบติั           
อยา่งต่อเน่ือง 

1. บนัทึกการประชุม 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา                    
ของสถานศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ขอ้งมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
6. รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปี 
7. แบบสรุปการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ 
8. อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
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องค์ประกอบ ปัจจัย วธีิการทีจ่ะด าเนินการให้เกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 

8. จัดให้มีการพฒันาคุณภาพ   
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 

   8. จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถ ความเช่ียวชาญของบุคลากร 
เพื่อรักษาสภาพของมาตรฐานท่ีประสบผลส าเร็จ และพฒันาใหมี้มาตรฐานอ่ืน       
ท่ีประสบผลส าเร็จมากข้ึน เช่น กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร    
ระหวา่งโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ กิจกรรมการศึกษาดูงาน เป็นตน้ 
ขั้นที ่3  การตรวจสอบ (C) 
   9. ตรวจสอบผลการพฒันา แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
   10. ประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
   11. ประเมินการก าหนดมาตรฐานท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ขั้นที ่4  การปรับปรุงพฒันา  (A) 
   12. พฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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                                                                                 คณะผู้จัดท า 
                                      

                นายอ านวย             พวัประเสริฐ                    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               นายวรัิช                 สุขเจริญดี                        กรรมการ 
               นายเกษม               สุขเจริญดี                        กรรมการ 
               พระครูประสิทธิวชิรธรรม                            กรรมการ 
               นางรัตติการ           บุญช่ืน                            กรรมการ  
               นายประสงค ์         สิงห์เรือง                         กรรมการ 
               นางสาวเปรมทิพย ์ เผอืกพนัธ์                       กรรมการ 
               นายเชน                  การะภกัดี                       กรรมการ 
               นางเบญ็จวรรณ      ธาระณะ                         กรรมการ 
               นางสาวชนิดาพร    อ่อนฤทธ์ิ                       กรรมการ 
               นางกลัญาณี           ผวิผอ่ง                            กรรมการ 
               นางศิริจนัทร์          นนัทะนะ                       กรรมการ 
               นางสาคร                ตั้งโต                             กรรมการ 
               นางสาวสายรุ้ง         อินทสิทธ์ิ                     กรรมการ 
               นางแววดาว             ดวงมี                            กรรมการ 
               นางสาวนภทัร         บุญน่วม                       ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
               นายคนึง                  นนัทะนะ                      กรรมการและเลขานุการ 
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CHECK 

 

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในประกันคุณภาพภายใน  
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่    

  ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . 22555533  
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