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องค์ประกอบที่ 1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
1.1 ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 

5 
4 

1.2 พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และ
มาตรการส่งเสริม 

5 
4 

1.3 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  5 5 

1.4 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 

5 
5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 4.50 
แปลความหมาย 5 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
1. วิธีด าเนินการของสถานศึกษา 
1.1 การวิเคราะห์   ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้ 
1.2 การก าหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
1.3 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
 2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 
  - มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  - มีค าสั่งโรงเรียน 
  - มีหนังสือเชิญประชุม 
  - มีบันทึกการประชุม 
  - สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  - โครงการของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
   - หลักฐานการประชาสัมพันธ์ 
 3. จุดเด่น 
  มีการวิเคราะห์  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้   ก าหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการ
ส่งเสริมของสถานศึกษา  ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
 4.  จุดที่ควรพัฒนา 

5. ข้อเสนอแนะ 



องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ
คุณภ
าพ 

คะแ
นนที่
ได้ 

2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลตามสภาพจริง 

5 5 

2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อน
คุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

5 4 

2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุ 

5 4 

2.4 ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 5 3 
2.5 ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคคลของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 4 

2.6 ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร
หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น  

5 4 

2.7 ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม 
โครงการ 

5 4 

2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 5 5 
2.9 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5 4 
2.10 ก าหนดปฏิทินรายงานการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 5 4 
2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 4.18 
แปลความหมาย 4 ดี

มาก 
 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 2 
1. วิธีด าเนินการของสถานศึกษา 

  1. มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจากแหล่งข้อมูลเอกสารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  3. ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร



สถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
  4. มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดท าข้อมูล
และสารสนเทศ น ามาใช้ในการวางแผนเพื่อเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน  
  5. ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงานบุคลากรของ
สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่ 

6. การส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดท าข้อมูลและสารสนเทศ
น ามาใช้ในการวางแผนเพื่อเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 

        7. ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงานบุคลากรของ
สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษามีการด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและผู้เกี่ยวข้อง 

          8. การก าหนดบทบาทหน้าที่พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร 
หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างน้อยสองด้าน 

          9. การก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ 

        10. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

         11.  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยทุกแผนงานโครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้
สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

          12. ก าหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 

  - บุคลากรในสถานศึกษากระตือรือร้นที่จะท างาน 
                      -ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจ 

                      -ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
.                  -บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
                           -เอกสารหลักฐานการ SWOT  

                                -แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
                     - แผนปฏิบตัิการประจ าปี 

    -รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
    -ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
    -เอกสารการประกันคุณภาพ 
        -หนังสือเชิญ  

        -บันทึกการประชุมของโรงเรียน 

        -รายงานประจ าปี 

        -ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 



 
 3. จุดเด่น 

มีเอกสาร   มีข้อมูลสารสนเทศ   มีเวปไซค์ของโรงเรียนเพ่ือเยแพร่ 
 4. จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการติดตามนิเทศอย่างสม่ าเสมอ  ครูบางส่วนยังยึดตนเองเป็นส าคัญ 
1. ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ................................................ 

........................................................................... ..................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   องค์ประกอบที่ 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5 
4 

3.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการและการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5 
4 

3.3 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและ
การพัฒนาการเรียนการสอน 

5 
4 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 4.00 
แปลความหมาย 4 ดีมาก 

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่3 
1. วิธีด าเนินการของสถานศึกษา 

                1. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
โครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนและเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                2. ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ 
       3. น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในด้านการวางแผน ด าเนินการ ก ากับ
ติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน 
 2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 

- ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน  
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน/กลุ่มงาน  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- รายงานประจ าปี  
- ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- ร่องรอยแผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียน  
- เว็บไซต์ของโรงเรียน 
- เอกสารสารสนเทศของโรงเรียน 
- ร่องรอยการเข้าถึงการใช้ข้อมูล 

           3. จุดเด่น 
มีเว็บไซต์ของโรงเรียน   มีเอกสารสารสนเทศของโรงเรียน 

  
 



                  4. จุดที่ควรพัฒนา 
2. ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................................. ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
4.1 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา
และกิจกรรมโครงการที่ก าหนดไว้ 

5 
4 

4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

5 
3 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 3.5 
แปลความหมาย 3 ดี 

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 4 
1. วิธีด าเนินการของสถานศึกษา 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ ของจ านวนโครงการ 

กิจกรรม 
2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 ขึ้นไปของจ านวน

โครงการ กิจกรรม 
 3. จุดเด่น 
............................................................................................................................................................................ . 
............................................................................................................................. ................................................ 
 4. จุดที่ควรพัฒนา 
 โครงการตามแผนด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย   ครูควรกระตือรือล้นมากกว่านี้ 

3. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
5.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 

5 
5 

5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5 
4 

5.3 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

5 
4 

5.4 รายงานและน าผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

5 
4 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 4.25 
แปลความหมาย 4 ดีมาก 

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 5 
1. วิธีด าเนินการของสถานศึกษา 

 1.ผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษามอบหมายงานตามความรู้ความสามารถร่วมกันวางแผน
ก าหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 
                 2.สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและ เครื่องมือที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
       3. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 
                 จัดท าเอกสารตามมาตรฐานการศึกษา  ร้อยละ 90 
 3. จุดเด่น 
               มีคู่มือประกัน 
 4. จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................... ..................................................................................................  

4. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
6. การจัดให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างย้อย 3 คนที่
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้
อย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5 5 

6.2 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

5 3 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 4 
แปลความหมาย 4 ดีมาก 

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่6 
1. วิธีด าเนินการของสถานศึกษา 

     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ทั้งของสถานศึกษา  และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมิน
และให้ค าแนะน า 
 2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 

    ค าสั่ง    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ง 
 3. จุดเด่น 
............................................................................................................................. ................................................ 
.......................................................................................................................................... ................................... 
 4. จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................ .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

5. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 7. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
7. การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเปน็รายงานประเมินคณุภาพภายใน   
7.1 สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัด
การศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

5 
5 

7.2 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 

5 
5 

7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

5 
4 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 4.67 
แปลความหมาย 5 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 7 
1. วิธีด าเนินการของสถานศึกษา 

     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ทั้งของสถานศึกษา  และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมิน
และให้ค าแนะน า   และสรุปรายงานประจ าปี 
 2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 
........................................................................................ .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 3. จุดเด่น 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................. ...........................................................................................................  
 4. จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 

6. ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการท างาน
ปกติของสถานศึกษา 

5 5 

8.2 น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการประเมินตนเอง
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

5 5 

8.3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

5 4 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 4.67 
แปลความหมาย 5 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 8 
1. วิธีด าเนินการของสถานศึกษา 

1. ประชุมครูให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ประเมินตนเองเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 2. ผลงานที่ปรากฏจากการด าเนินงาน 
        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 3. จุดเด่น 
............................................................................................................................. ................................................ 
......................................................................................................................................................................... .... 
 4. จุดที่ควรพัฒนา 
........................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 

7. ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ...................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.50 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.18 4 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.00 4 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.50 3 ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

4.25 4 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 4 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

4.67 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.67 5 ดีเยี่ยม 

ผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

4.22 4 ดีมาก 
 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

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

 
จุดเด่นด้านปฐมวัย....................มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการ   และผู้ทรงคุณวุฒิ   จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนาด้านปฐมวัย.....................การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
ข้อเสนอแนะด้านปฐมวัย..............ควรให้ครูเข้าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปผลการประเมินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 
โรงเรียน…บ้านดอนส าโรง…..เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน......สิงหวัฒน์ 

ประเมินเม่ือ วันที่...24..เดือน......มีนาคม.....พ.ศ. .......2559 
..........................................................................................................................................................................  
 
 
ค าชี้แจง เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 
  คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 2.49  หมายถึง  ปรับปรุง 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 2.99  หมายถึง  พอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย 3.00 - 3.74  หมายถึง  ดี 
  คะแนนเฉลี่ย 3.75 - 4.49  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลการประเมินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย คะแนน 5 คะแนน  ได้คะแนน......4.23....หมายถึง..........ดีเยี่ยม...... 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ............................................................... ลงชื่อ............................................................... 
(.......นายประกิจ    สีนวล...)                        (.....นายพรชัย    ใบไม้.....) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประดูเฒ่า 
ผู้ประเมิน          ผู้ประเมิน 

 
 
 

ลงชื่อ............................................................... 
(......นางวิภา     จันทร์ปรุง....) 

ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
ผู้ประเมิน 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านดอนส าโรง  

ที่     /  2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

................................................. 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  หมวดที่  6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  48  โรงเรียนบ้านดอนส าโรง  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ประจ าปี  2558  เพ่ือประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวนและรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังนี้   
 
 1.นายประกิจ  สีนวล    ประธานกรรมการ 
 2.ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 3.นางวิภา จันทร์ปรุง   กรรมการและเลขานุการ 
 
 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

 ทั้งนี้   ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  28  มีนาคม   พ.ศ.  2559 

      
 
           สั่ง  ณ  วันที่  6   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2559   
 
 
       ( นายประกิจ  สีนวล  ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่  ศธ  01458.024/                                          โรงเรียนบ้านดอนส าโรง  ต าบลดงเดือย 
        อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
            1    มีนาคม     2557 
เรียน   ผู้อ านวยการสมศักดิ์  คงอ่ิม    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  หมวดที่  
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  48  โรงเรียนบ้านดอนส าโรง   

ดังนั้น    จึงขอเรียนท่าน   ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ประจ าปี  2558  เพ่ือประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวนและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง   

จึงเรียนมา  เพื่อความอนุเคราะห์จากท่านผู้อ านวยการ 
                                                           
                                                                 ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 
 
                                                                    (นายประกิจ    สีนวล) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

  
 
 
 

 

 


