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พ้ืนท่ีการศึกษมัธยมศึกษาสมุทรปราการ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ใหการจัดการศึกษา 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
ความนํา 

การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผูรับผิดชอบ 
การจัดการศึกษาท่ีจะรับประกันใหสังคมเชื่อม่ันวาจะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวนตามมาตรฐาน
คุณภาพท่ีระบุไวในหลักสูตร และตรงตามความมุงหวังของสังคม เนื่องจากพอแมมีสิทธิ์ เรียกรองให
สถาบันการศึกษา และหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา จัดการศึกษาใหแกลูกอยางมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด เพ่ือใหลูกมีความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะตาง ๆ ไดเต็มศักยภาพของแตละ
บุคคล ตอบสนองตอความตองการ ความสนใจ และความถนัดท่ีแตกตางกัน และท่ีสําคัญคือ ทุกคนมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพท่ีสังคมตองการเปนการคุมครองผูบริโภค ตอไปไมวาพอแม ผูปกครองจะสงลูก
เขาเรียนในสถาบันการศึกษาใด จะมีความม่ันใจไดวาสถาบันการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูง
เทาเทียมกัน ไมจําเปนตองวิ่งเตนหรือฝากลูกเขาเรียนในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนระบบท่ีพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาใหทัดเทียมกัน 
ดังนั้น พอแม ผูปกครองจึงยอมไมได ถาลูกเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาแหงใดแหงหนึ่งแลวไมมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนดไวในระดับตาง ๆ ดังนั้น ผูท่ีรับประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง คือ ผูบริหาร
สถาบันการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู มีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา เชน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน ผูปกครอง ผูแทนชุมชน รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับ
อําเภอ จังหวัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรมเจาสังกัด และกระทรวง ตองมีการรับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษารวมกัน การประกันคุณภาพการศึกษาแบงได ดังนี้ 
  1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจร PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) เปนการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหนวยงานตนสังกัด ท่ีมี
หนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษานั้น ๆ 
  2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกท่ีสํานักงาน
ดังกลาวรับรอง เพ่ือเปนการประกันคุณภาพและเปนการพัฒนาใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษานั้น ๆ 

เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 ราชกิจจานุเบกษาไดมีการเผยแพรกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ซ่ึงเปนกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. กฎกระทรวงฉบับใหมนี้ ไดยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิม (กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553) 
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2. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 
  2.1 สถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา 
  2.2 มีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชน วาสถานศึกษานั้นสามารถ
จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแล 

3. สถานศึกษามีหนาท่ีจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  3.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภท

การศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  3.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการ

ตามแผนท่ีกําหนดไว 
3.3 จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
3.4 ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
3.5 จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล

เปนประจําทุกป 
4. หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาท่ี ดังนี้ 
  4.1 ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษามีประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง   
  4.2 รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  4.3 จัดทําประเด็นท่ีตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ โดยรวบรวมจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสีย 
4.4 จัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง (ตามขอ 4.3) พรอมกับประเด็นท่ีจัดทําไว (ตามขอ 

4.4) ใหแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. เพ่ือใชเปน
ขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

4.5 เม่ือ สมศ. ไดดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และจัดสงรายงานพรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลแลว 
จะตองติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

5. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. มี
หนาท่ี ดังนี้ 

5.1 ดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5.2 จัดทํารายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบ พรอมขอเสนอแนะ ท้ังนี้ สมศ. 
อาจมอบหมายบุคคลหรือหนวยงาน ใหดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาได 
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5.3 จัดสงรายงานและขอเสนอแนะ (ตามขอ 5.2) ใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานท่ีกํากับดูและ เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอไป 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดใหมีความเขมแข็ง และดําเนินงานไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินโครงการนิเทศ 
เพ่ือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน และเพ่ือเปนการนิเทศ กํากับ ติดตามใหสถานศึกษามี
การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2561 จึงไดดําเนินกิจกรรมประเมินการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
พรอมกับประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และไดจัดทํารายงานผล 
การดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564  ฉบับนี้ข้ึน 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรายงานผลการประเมินการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 

2. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 
 
กลุมเปาหมาย 
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวนท้ังสิ้น 25 แหง  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีขอมูล สารสนเทศ เก่ียวกับผลการ
ประเมินการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีขอมูล สารสนเทศ เก่ียวกับผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 4. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีแนวทางการดําเนินงานการนิเทศเพ่ือการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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สวนท่ี 2 
วิธีดําเนินการ 

 
 การรายงานผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
 

สรางความเขาใจ 
 

เตรียมความพรอมการประเมิน 
 

ดําเนินการประเมิน 
 

นิเทศ กํากับ ติดตาม 
 

สรุป รายงานผล 
 
สรางความเขาใจ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา ดํา เนินการจัดประชุมปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองประจําป (SAR) รวมท้ังชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก และชี้แจง
เครื่องมือประเมินผลการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยผูเขารวมประชุม 
เปนครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ รวมท้ังผูบริหารของสถานศึกษาท่ีไดเขารวมสังเกตการณ และรับทราบแนวทาง 
ในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 
เตรียมความพรอมการประเมิน 
 สถานศึกษาเตรียมความพรอมในการประเมิน โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงานในระดับสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. ประชุมชี้แจงใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
ใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 7 คน ประกอบดวย 

2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
2.2 รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
2.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู    กรรมการ 
2.4 หัวหนางานแผนงาน     กรรมการ 
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2.5 ผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
2.6 ศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน    กรรมการ 
2.7 หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการ ทําการศึกษารายละเอียดของแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

4. กําหนดวัน เวลา ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
ดําเนินการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีไดรับแตงตั้ง
ดําเนินการประเมินโดยใชวิธีการประชุม วิพากษ การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา และบันทึกผลสรุปลงในแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ใหมีความสอดคลองกับการดําเนินงานของสถานศึกษา พรอมบันทึกผลการประเมินลงในระบบออนไลน 
ทางเว็บไซต http://www.srilamai.net  และสงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
นิเทศ กํากับ ติดตาม 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง 
ของการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงไดมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม  
การดําเนินงานของสถานศึกษาเปนระยะในรูปแบบตาง ๆ เชน นิเทศอยางไมเปนทางการ นิเทศอยางเปน
ทางการ นิเทศออนไลน ท้ังในแบบทางเดียว และแบบสองทาง เพ่ือเปนการชี้แนะแนวทางรวมท้ังชวยปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
สรุป รายงานผล 
 การวิเคราะห สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหผลการประเมินการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ใชการแจกแจงความถ่ีและรอยละ  
 2. การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใชการแจกแจงความถ่ีและรอยละ 
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สวนท่ี 3 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การรายงานผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการประเมินการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ตอนท่ี 1 ผลการประเมินการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561   

องคประกอบ 

ระดับคุณภาพ 
ยอ

ดเ
ยี่ย

ม 

ดีเ
ลิศ

 

ดี ปา
นก

ลา
ง 

กํา
ลัง

พั
ฒ

นา
 

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

13 8 4 0 0 
(52.00) (32.00) (16.00) (0.00) (0.00) 

2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

13 10 2 0 0 

(52.00) (40.00) (8.00) (0.00) (0.00) 

3. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

12 10 3 0 0 
(48.00) (40.00) (12.00) (0.00) (0.00) 

4. การจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

7 15 3 0 0 
(28.00) (60.00) (12.00) (0.00) (0.00) 

5. ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

8 11 6 0 0 
(32.00) (44.00) (24.00) (0.00) (0.00) 

6. การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

10 9 6 0 0 

(40.00) (36.00) (24.00) (0.00) (0.00) 

7. การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

9 12 3 1 0 
(36.00) (48.00) (12.00) (4.00) (0.00) 

สรุปภาพรวม 
8 15 2 0 0 

(32.00) (60.00) (8.00) (0.00) (0.00) 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา สถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยภาพรวมสวนใหญมีระดับคุณภาพในการดําเนินงาน
อยูในระดับดีเลิศ รอยละ 60.00 รองลงมาคือระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 32.00  และอยูระดับดี รอยละ 
8.00 ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาตามองคประกอบของการประเมินพบวา องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 52.00 องคประกอบท่ี 2 
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 52.00 องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 48.00 
องคประกอบท่ี 4 การจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินอยูในระดับดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 60.00 องคประกอบท่ี 5 ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 44.00  
องคประกอบท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 40.00 และองคประกอบท่ี 7 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง มีมีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 48.00    

 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ดีเ
ลิศ

 

ดี ปา
นก

ลา
ง 

กํา
ลัง

พั
ฒ

นา
 

1. การศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและประเด็น
พิจารณาวาดวยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามท่ีกฎกระทรวงประกาศใช 

11 11 3 0 0 

(44.00) (44.00) (12.00) (0.00) (0.00) 
2. การกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของ 

แตละมาตรฐาน 
14 8 3 0 0 

(56.00) (32.00) (12.00) (0.00) (0.00) 
3. การประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานวาดวย

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให
กลุมผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกรับทราบ 

11 7 5 2 0 

(44.00) (28.00) (20.00) (8.00) (0.00) 

สรุปภาพรวม 
13 8 4 0 0 

(52.00) (32.00) (16.00) (0.00) (0.00) 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา สถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 52.00 รองลงมาอยูในระดับคุณภาพ
ดีเลิศ รอยละ 32.00 และอยูในระดับคุณภาพดี รอยละ 16.00 ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา ประเด็นท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและประเด็น
พิจารณาวาดวยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีกฎกระทรวงประกาศใช มีผลการประเมินอยู
ในระดับยอดเยี่ยมและดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 44.00 ประเด็นท่ี 2 การกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของ 
แตละมาตรฐาน มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 56.00 และประเด็นท่ี 3 การประกาศ
คาเปาหมายแตละมาตรฐานวาดวยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกลุมผูเก่ียวของท้ังภายในและ
ภายนอกรับทราบ มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 44.00 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ดีเ
ลิศ

 

ดี ปา
นก

ลา
ง 

กํา
ลัง

พั
ฒ

นา
 

1. การศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความ
ตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
โดยใชขอมูลตามสภาพจริง 

9 13 1 2 0 

(36.00) (52.00) (4.00) (8.00) (0.00) 
2. การกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ และเปาหมาย 

ดานตาง ๆ โดยมุงเนนท่ีคุณภาพผูเรียนท่ี
สะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจน 
และเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 

15 8 2 0 0 

(60.00) (32.00) (8.00) (0.00) (0.00) 
3. การกําหนดวิธีการดําเนินงานกิจกรรมโครงการท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
14 9 1 1 0 

(56.00) (36.00) (4.00) (4.00) (0.00) 
4. การกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรใน

สถานศึกษาและผูเรียนรวมรับผิดชอบและ
บทบาทหนาท่ีของผูเรียนอยางชัดเจน 

15 6 3 1 0 

(60.00) (24.00) (12.00) (4.00) (0.00) 
5. การใชงบประมาณ และทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพใหสอดคลองกับกิจกรรม โครงการ 
10 12 3 0 0 

(40.00) (48.00) (12.00) (0.00) (0.00) 
6. การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะ 

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ 
15 8 1 1 0 

(60.00) (32.00) (4.00) (4.00) (0.00) 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ดีเ
ลิศ

 

ดี ปา
นก

ลา
ง 

กํา
ลัง

พั
ฒ

นา
 

7. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลอง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

17 6 2 0 0 

(68.00) (24.00) (8.00) (0.00) (0.00) 
8. การกําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการ

ประจําปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
18 4 3 0 0 

(72.00) (16.00) (12.00) (0.00) (0.00) 
9. การเสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหความเห็นชอบ 
17 6 1 1 0 

(68.00) (24.00) (4.00) (4.00) (0.00) 

สรุปภาพรวม 
13 10 2 0 0 

(52.00) (40.00) (8.00) (0.00) (0.00) 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา สถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมสวนใหญ 
อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 52.00 รองลงมาอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ รอยละ 40.00 และ 
อยูในระดับคุณภาพดี รอยละ 8.00 ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา ประเด็นท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความ
ตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยใชขอมูลตามสภาพจริง มีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ
มากท่ีสุด รอยละ 52.00 ประเด็นท่ี 2 การกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ และเปาหมายดานตาง ๆ โดยมุงเนน 
ท่ีคุณภาพผูเรียนท่ีสะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม  
มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 60.00 ประเด็นท่ี 3 การกําหนดวิธีการดําเนินงาน
กิจกรรมโครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมาก
ท่ีสุด รอยละ 56.00 ประเด็นท่ี 4 การกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรในสถานศึกษาและผู เรียน 
รวมรับผิดชอบและบทบาทหนาท่ีของผูเรียนอยางชัดเจน มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด  
รอยละ 60.00ประเด็นท่ี 5 การใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับกิจกรรม 
โครงการ มีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 48.00 ประเด็นท่ี 6 การเสนอแผนพัฒนาการจดั
การศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมาก
ท่ีสุด รอยละ 60.00 ประเด็นท่ี 7 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 68.00 ประเด็นท่ี 8  
การกําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
มากท่ีสุด รอยละ 72.00 และประเด็นท่ี 9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ใหความเห็นชอบ  มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 68.00 



 
รายงานผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 | 10 

ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ดีเ
ลิศ
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กํา
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ฒ

นา
 

1.  การนําแผนปฏิบัติการประจําสูการปฏิบัติตาม
กรอบระยะเวลาและกิจกรรม โครงการ 
ท่ีกําหนดไว 

13 8 2 1 1 

(52.00) (32.00) (8.00) (4.00) (4.00) 
2.  ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตาม

บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ี  
ไดกําหนดอยางมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

16 9 0 0 0 

(64.00) (36.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

สรุปภาพรวม 
12 10 3 0 0 

(48.00) (40.00) (12.00) (0.00) (0.00) 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา สถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 48.00  
รองลงมาอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ รอยละ 40.00 และอยูในระดับคุณภาพดี รอยละ 12.00 ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา ประเด็นท่ี 1 การนําแผนปฏิบัติการประจําสูการปฏิบัติ
ตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการท่ีกําหนดไว มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 
52.00 และประเด็นท่ี 2 ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบ
ตามท่ีไดกําหนดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด 
รอยละ 64.00   
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ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 4 การจัดใหมี 
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
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ดเ

ยี่ย
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ดีเ
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กํา
ลัง

พั
ฒ
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1.  การกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

11 11 3 0 0 
(44.00) (44.00) (12.00) (0.00) (0.00) 

2.  การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ัง
ระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาดวยวิธีการท่ี
เหมาะสม 

8 12 5 0 0 

(32.00) (48.00) (20.00) (0.00) (0.00) 

สรุปภาพรวม 
7 15 3 0 0 

(28.00) (60.00) (12.00) (0.00) (0.00) 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา สถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 4 การจัดใหมีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ รอยละ 60.00  
รองลงมาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 28.00 และอยูในระดับคุณภาพดี รอยละ 12.00 ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา ประเด็นท่ี 1 การกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมและระดับดีเลิศ
มากท่ีสุด รอยละ 44.00 และประเด็นท่ี 2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม มีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 48.00   
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ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 5 ติดตามผล 
การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ยอ
ดเ

ยี่ย
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ดีเ
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พั
ฒ

นา
 

1.  การติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานําไปใชประโยชนในการปรับปรุง
พัฒนา 

9 10 6 0 0 

(36.00) (40.00) (24.00) (0.00) (0.00) 
2.  การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช
วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม 

11 9 5 0 0 

(44.00) (36.00) (20.00) (0.00) (0.00) 

สรุปภาพรวม 
8 11 6 0 0 

(32.00) (44.00) (24.00) (0.00) (0.00) 
 

จากตารางท่ี 6 พบวา สถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 5 ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ รอยละ 
44.00  รองลงมาอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 32.00 และอยูในระดับคุณภาพดี รอยละ 24.00  
ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา ประเด็นท่ี 1 การติดตามผลการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษานําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา มีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 
40.00 และประเด็นท่ี 2 การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช
วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 
44.00   
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ตารางท่ี 7 รอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 6 การจัดทํารายงานผล 
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
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1.  การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชการ
ประเมินแนวใหม 

8 12 4 1 0 

(32.00) (48.00) (16.00) (4.00) (0.00) 
2.  การนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ 
12 10 3 0 0 

(48.00) (40.00) (12.00) (0.00) (0.00) 
3.  การเผยแพรรายงานตอสาธารณชน หนวยงาน

ตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
7 11 7 0 0 

(28.00) (44.00) (28.00) (0.00) (0.00) 

สรุปภาพรวม 
10 9 6 0 0 

(40.00) (36.00) (24.00) (0.00) (0.00) 
 

จากตารางท่ี 7 พบวา สถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 
40.00 รองลงมาอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ รอยละ 36.00  และอยูในระดับคุณภาพดี รอยละ 24.00 ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา ประเด็นท่ี 1 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชการประเมินแนวใหม มีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ 
มากท่ีสุด รอยละ 48.00 ประเด็นท่ี 2 การนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความ
เห็นชอบ มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 48.00 และประเด็นท่ี 3 การเผยแพรรายงาน
ตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศมากท่ีสุด  
รอยละ 44.00   
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ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 7 การจัดใหมี 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ดีเ
ลิศ

 

ดี ปา
นก

ลา
ง 

กํา
ลัง

พั
ฒ

นา
 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องใหเกิด
ข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และ
พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

11 10 4 0 0 

(44.00) (40.00) (16.00) (0.00) (0.00) 
2. การนําผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไปใชประโยชนตอการ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง 

7 14 3 1 0 

(28.00) (56.00) (12.00) (4.00) (0.00) 
3. การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษา

เพ่ือนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามขอเสนอแนะจากหนวยงานตน
สังกัด และหนวยงานภายนอก 

9 9 6 1 0 

(36.00) (36.00) (24.00) (4.00) (0.00) 

สรุปภาพรวม 
9 12 3 1 0 

(36.00) (48.00) (12.00) (4.00) (0.00) 
 

จากตารางท่ี 8 พบวา สถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 องคประกอบท่ี 7 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ รอยละ 48.00 รองลงมาอยูในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 36.00 และอยูในระดับคุณภาพดี รอยละ 12.00 ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ใหเกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีผล
การประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมและดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 44.00 ประเด็นท่ี 2 การนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไปใชประโยชนตอการ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีผลการประเมินอยู ในระดับดีเลิศมากท่ีสุด  
รอยละ 56.00 และประเด็นท่ี 3 การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือนําผลมาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอก มีผลการประเมิน
อยูในระดับยอดเยี่ยมและดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 36.00   
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ตอนท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (จํานวน 25 โรงเรียน) 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง กําลังพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผูเรียน 

10 6 9 0 0 

(40.00) (24.00) (36.00) (0.00) (0.00) 

มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

11 7 7 0 0 

(44.00) (28.00) (28.00) (0.00) (0.00) 
มาตรฐานท่ี 3   
กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

12 5 8 0 0 

(48.00) (20.00) (32.00) (0.00) (0.00) 

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา 
11 5 9 0 0 

(44.00) (20.00) (36.00) (0.00) (0.00) 
 
 จากตารางท่ี 9 พบวา ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ภาพรวมของสถานศึกษา สวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 44.00 รองลงมาอยู
ในระดับคุณภาพดี รอยละ 36.00 และอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ รอยละ 20.00 ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐานการศึกษา พบวา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  มีผลการประเมิน
อยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 40.00 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผล 
การประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 44.00 และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 48.00 
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สวนท่ี 4 
สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

 
 การรายงานผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 สรุปไดดังนี้ 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรายงานผลการประเมินการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 

2. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. กลุมเปาหมาย 
  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 25 แหง 

2. ท่ีมาของขอมูล 
  ผลประเมินการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ไดดําเนินการสรางข้ึน และไดทําการชี้แจง
การนําเครื่องมือไปใชในการประเมินใหกับผูบริหาร ครูและผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยให
สถานศึกษาไดทําการประเมินแบบมีสวนรวม ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  
ไดกําหนดข้ันตอน และแนวทางในการประเมิน รวมท้ังองคประกอบของคณะกรรมการประเมิน ใหสถานศึกษา
นําไปปฏิบัติในการประเมิน เม่ือคณะกรรมการระดับสถานศึกษาดําเนินการประเมินแลว ใหผูอํานวยการ
สถานศึกษา รับรองผลการประเมินพรอมสงรายงานผลการประเมินท้ังในรูปแบบออนไลน และรูปแบบเอกสาร
ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  
 1. สถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยภาพรวมสวนใหญมีระดับคุณภาพในการดําเนินงานอยูในระดับ 
ดีเลิศ รอยละ 60.00 รองลงมาคือระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 32.00 และอยูในระดับดี รอยละ 8.00  
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาตามองคประกอบของการประเมินพบวา องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 52.00 องคประกอบท่ี 2 
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มีผลการประเมินอยู ในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 52.00 องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 
48.00 องคประกอบท่ี 4 การจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
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มีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 60.00 องคประกอบท่ี 5 ติดตามผลการดําเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศมากท่ีสุด  
รอยละ 44.00 องคประกอบท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 40.00 และองคประกอบท่ี 7 การจัด
ใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีมีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 48.00    
 2. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมของ
สถานศึกษา สวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 44.00 รองลงมาอยูในระดับ
คุณภาพดี รอยละ 36.00 และอยู ในระดับคุณภาพดีเลิศ รอยละ 20.00 ตามลําดับ เ ม่ือพิจารณา 
เปนรายมาตรฐานการศึกษา พบวา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม 
มากท่ีสุด รอยละ 40.00 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับ 
ยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 44.00 และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 48.00 
 
อภิปรายผล 
   1. สถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยภาพรวมสวนใหญมีระดับคุณภาพในการดําเนินงานอยูในระดับ 
ดีเลิศ รอยละ 60.00 รองลงมาคือระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 32.00 และอยูในระดับดี รอยละ 8.00  
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาตามองคประกอบของการประเมินพบวา องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 52.00 องคประกอบท่ี 2 
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 52.00 องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 48.00 
องคประกอบท่ี 4 การจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินอยูในระดับดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 60.00 องคประกอบท่ี 5 ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 44.00 
องคประกอบท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 40.00 และองคประกอบท่ี 7 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง มีมีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศมากท่ีสุด รอยละ 48.00 ดังรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 10 รอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ปการศึกษา 
2563 – 2564 

องคประกอบ 
รอยละของสถานศึกษา ความ 

แตกตาง ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

36.00 52.00 16.00 

2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

36.00 52.00 16.00 

3. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

52.00 48.00 -4.00 

4. การจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

16.00 28.00 12.00 

5. ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

16.00 32.00 16.00 

6. การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

24.00 40.00 16.00 

7. การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

28.00 36.00 8.00 

สรุปภาพรวม 16.00 32.00 16.00 
 
 จากตารางท่ี 10 พบวา สถานศึกษาท่ีดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เปรียบเทียบระหวาง 
ปการศึกษา 2563 – 2564 โดยภาพรวมมีสถานศึกษามีระดับคุณภาพยอดเยี่ยมเพ่ิมข้ึน และเม่ือพิจารณาเปน
รายองคประกอบ พบวา องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา องคประกอบท่ี 2 
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
องคประกอบท่ี 5 ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
องคประกอบท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีจํานวน
สถานศึกษาท่ีมีระดับคุณภาพยอดเยี่ยมเพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 16.00 ท้ังนี้เปนเพราะสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ไดดําเนินโครงการนิเทศ เพ่ือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงในกิจกรรมดังกลาวไดให
สถานศึกษานํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของปการศึกษา 2561 
มาทําการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือใหเห็นถึงความสมบูรณ ครอบคลุมของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีไดกําหนดไว จึงทําใหผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาไดนําความรู 
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ความเขาใจ เก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมท้ังข้ันตอนวิธีการ กระบวนการตาง ๆ 
ท่ีไดรับการชี้แจงจากการประชุมไปใชในการปฏิบัติและดําเนินงานในสถานศึกษา  สําหรับองคประกอบท่ี 3 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวามีจํานวนสถานศึกษาท่ีมีระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยมลดลงรอยละ 4.00 ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะในปการศึกษา 2563 เปนชวงเวลาท่ีมีการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีโรงเรียนยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาจมีการจัดทําไดงาย แตในปการศึกษา 2564 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต (Onsite) ซ่ึงมีนักเรียนมาเรียนตามปกติ จึงอาจสงผลกับการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมของ
สถานศึกษา สวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 44.00 รองลงมาอยูในระดับ
คุณภาพดี รอยละ 36.00 และอยู ในระดับคุณภาพดีเลิศ รอยละ 20.00 ตามลําดับ เ ม่ือพิจารณา 
เปนรายมาตรฐานการศึกษา พบวา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
มากท่ีสุด รอยละ 40.00 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
มากท่ีสุด รอยละ 44.00 และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมมากท่ีสุด รอยละ 48.00 มีความสอดคลองตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
 
การนําผลไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. การนิเทศ ติดตามเก่ียวกับการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
อยางตอเนื่อง 

2. วางแผนการดําเนินงานในการติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยเปนการประชุมชี้แจงแนวทางในการดําเนินงาน หรือจัดทําคูมือเอกสารสําหรับ 
การดําเนินงานใหกับผูรับผิดชอบในระดับสถานศึกษา 

 
3. จัดใหมีโครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
4. ใชกระบวนการพัฒนาดวยเครื่องมือการประเมินเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของผูปฏิบัติระดับ

สถานศึกษา 
 
 ระดับสถานศึกษา 

1. สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักเก่ียวกับการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับบุคลากรทุกคน 

2. ศึกษาแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 

3. วางแผนการประเมินและรวบรวมขอมูล โดยมีการจัดทําเครื่องมือ วิธีการ ข้ันตอน ในการประเมิน 
การสรุป วิเคราะหและรายงานผล ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ขอเสนอแนะ 
 สถานศึกษาควรบูรณาการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเขากับการปฏิบัติงานของครู  
การดําเนินงานโครงการ กิจกรรม ตาง ๆ ของสถานศึกษา เพ่ือเปนการลดภาระในการจัดเก็บเอกสารและเวลา
ในการดําเนินงาน 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 11  ระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียน 

มาตรฐานการศึกษา 

สรุป 
ภาพรวม 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของ

ผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

สมุทรปราการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
สตรีสมุทรปราการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มัธยมวัดดานสําโรง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

เทพศิรินทร สมุทรปราการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

หาดอมราอักษรลักษณวิทยา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ ด ี

มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ ในพระบรมราชานุเคราะห ด ี ด ี ด ี ด ี
ปทุมคงคา สมุทรปราการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
บางบอวิทยาคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
เปร็งวิสุทธาธิบด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

บางพลีราษฎรบํารุง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
พูลเจริญวิทยาคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ราชวินิตบางแกว ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
บางแกวประชาสรรค ด ี ด ี ด ี ด ี
ราชวินิตสุวรรณภูมิ ด ี ด ี ด ี ด ี
วัดทรงธรรม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
วิสุทธิกษัตร ี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

สาขลาสุทธีราอุปถัมภ ด ี ด ี ด ี ด ี
ปอมนาคราชสวาทยานนท ด ี ด ี ด ี ด ี
มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม ด ี ดีเลิศ ด ี ด ี
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ ด ี ด ี ด ี ด ี

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

ประจําปการศึกษา 2564 
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แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

 
 แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดใชเปนเครื่องมือสําหรับประเมินระบบ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
กําหนด โดยมีองคประกอบในการประเมิน 7 องคประกอบ รวมประเด็นการประเมิน 24 ประเด็น ประกอบดวย 
 องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 1.1 การศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและประเด็นพิจารณาวาดวยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามท่ีกฎกระทรวงประกาศใช 
 1.2 การกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐาน 
 1.3 การประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานวาดวยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให
กลุมผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกรับทราบ 
 องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.1 การศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยใช
ขอมูลตามสภาพจริง 
 2.2 การกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ และเปาหมายดานตางๆ โดยมุงเนนท่ีคุณภาพผูเรียนท่ีสะทอน
คุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 
 2.3 การกําหนดวิธีการดําเนินงานกิจกรรมโครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4 การกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรในสถานศึกษาและผูเรียนรวมรับผิดชอบและบทบาท
หนาท่ีของผูเรียนอยางชัดเจน 
 2.5 การใชงบประมาณ และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับกิจกรรม โครงการ 
 2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ 
 2.7 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.8 การกําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหความเห็นชอบ 
 องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.1 การนําแผนปฏิบัติการประจําสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการท่ีกําหนดไว 
 3.2 ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีไดกําหนด
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 องคประกอบท่ี 4 การจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 4.1 การกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 4.2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาดวยวิธีการท่ี
เหมาะสม 
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 องคประกอบท่ี 5 ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 5.1 การติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษานําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา 
 5.2 การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชวิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
 องคประกอบท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 6.1 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชการ
ประเมินแนวใหม 
 6.2 การนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ 
 6.3 การเผยแพรรายงานตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 องคประกอบท่ี 7 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 7.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องใหเกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และ
พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 7.2 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ไปใชประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
 7.3 การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามขอเสนอแนะจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอก 
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คําช้ีแจง  ใหทําเครื่องหมาย   ใน (........) ตามระดับคุณภาพแตละรายการประเด็นการประเมินท่ีสอดคลอง
กับคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน : 1.1 การศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและประเด็นพิจารณาวาดวยการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ตามท่ีกฎกระทรวงประกาศใช 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอยางครบถวน กําหนดผูรับผิดชอบและเปดโอกาส
ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในทุกกระบวนการ จนนําไปสูการประกาศใช
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอยางครบถวน กําหนดผูรับผิดชอบและเปดโอกาส
ใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม จนนําไปสูการประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ด ี
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอยางครบถวน จนนําไปสูการประกาศใชมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง จนนําไปสูการประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไมมีการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

 
แหลงขอมูล 

- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 
- คําสั่งโรงเรียน 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- สัมภาษณผูบริหาร ครู และผูมีสวนเก่ียวของ  
- ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน : 1.2 การกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของทุกมาตรฐานและกําหนดคาเปาหมายในประเด็น
การพิจารณา เชน การอานออก เขียนได การคิดคํานวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อยาง
เหมาะสมโดยผานการพิจารณาจากทุกฝายอยางครบถวนตามบริบทของสถานศึกษา โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของทุกมาตรฐานและกําหนดคาเปาหมายในประเด็น
การพิจารณา เชน การอานออก เขียนได การคิดคํานวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อยาง
เหมาะสมโดยผานการพิจารณาจากทุกฝายตามบริบทของสถานศึกษา โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด ี
(…………) 

มีการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของทุกมาตรฐานและกําหนดคาเปาหมายในประเด็น
การพิจารณา เชน การอานออก เขียนได การคิดคํานวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อยาง
เหมาะสมโดยผานการพิจารณาจากคณะครูตามบริบทของสถานศึกษา โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของทุกมาตรฐาน และกําหนดคาเปาหมายในประเด็น
การพิจารณา แตยังไมเหมาะสมโดยผานการพิจารณาจากคณะครูตามบริบทของสถานศึกษา 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของทุกมาตรฐาน แตไมสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 
 

 
แหลงขอมูล 

- คําสั่งโรงเรียน 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- ประกาศคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานการศึกษา 
- สัมภาษณผูบริหาร ครู และผูมีสวนเก่ียวของ  
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องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน : 1.3 มีการประกาศคาเปาหมาย แตละมาตรฐานวาดวยการประกันคุณภาพภายในของ    

 สถานศึกษาใหกลุมผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกรับทราบ 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

จัดทําประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธให
ผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาไดรับทราบดวยวิธีการหลากหลาย 

ดีเลิศ 
(…………) 

จัดทําประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธให
ผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารับทราบ 

ดี 
(…………) 

จัดทําประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธให
ผูเก่ียวของภายในสถานศึกษารับทราบ 

ปานกลาง 
(…………) 

 

จัดทําประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
มีการประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของรับทราบ 

ปรับปรุง 
(…………) 

 

ไมมีการประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานวาดวยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหกลุมผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกรับทราบ 

 
แหลงขอมูล 

- ประกาศคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานการศึกษา 
- หนังสือเชิญประชุมผูมีสวนเก่ียวของ 
- บันทึกการประชุม 
- หลักฐานการประชาสัมพันธ 
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องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน : 2.1 ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปน
ระบบ โดยใชขอมูลตามสภาพจริง 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
โดยใชเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย ไดขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ครบถวน และทันสมัย ท้ัง
จากแหลงขอมูล เอกสาร และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
ไดขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ครบถวน ท้ังจากแหลงขอมูลเอกสารและผูมีสวนเกี่ยวของ 

ดี 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
ไดขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ครบถวน 
 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห สภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษาแตยังขาด
ความเปนระบบ ไดขอมูลสารสนเทศจากแหลงขอมูล เอกสาร และผูมีสวนเกี่ยวของ         
แตยังไมหลากหลาย 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไมมีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปน
ระบบ หรือมีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษาแต
ขอมูลสารสนเทศท่ีไดยังไมครบถวน ทันสมัย และไมพียงพอตอการใชประโยชน 

 
แหลงขอมูล 

- บุคลากรในสถานศึกษา  ผูแทนชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ 
- คําสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- เอกสารหลักฐานการ SWOT หรือเทคนิคอ่ืน ๆ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ แผนปฏิบัติการประจําป 
- รายงานประจําปของสถานศึกษา 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- เอกสารท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน : 2.2 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายดานตางๆ โดยมุงเนนท่ีคุณภาพผูเรียน
ท่ีสะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ี
ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย ถูกตองตามหลักวิชาการ สอดคลองกับแผนการศึกษาชาติและ
ความตองการของชุมชน ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีสะทอนคุณภาพ
ความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 

ดีเลิศ 
(…………) 

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ี
ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย ถูกตองตามหลักวิชาการ ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ท่ี
สะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 

ด ี
(…………) 

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ี
ถูกตอง ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ท่ีสะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและ
เปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 

ปานกลาง 
(…………) 

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ี
ถูกตอง ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน แตไมสะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม และมีบุคลากรบางฝายมีสวนรวม 

ปรับปรุง 
(…………) 

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
แตขาดความถูกตอง หรือขอมูลวารสนเทศยังไมมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และไม
สะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม หรือขาดการมีสวนรวมจาก
บุคลากรท่ีเก่ียวของ 

แหลงขอมูล 
- บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูแทนชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ 
- หนังสือเชิญ  
- คําสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ แผนปฏิบัติการประจําป 
- รายงานประจําป 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
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องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน : 2.3 กําหนดวิธีการดําเนินงานกิจกรรมโครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

กําหนดวิธีการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการท่ีสอดคลองกับทุกมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใชกระบวนการทํางานท่ีมีระบบสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและ
ดําเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู 
การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา  เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม 

ดีเลิศ 
(…………) 

กําหนดวิธีการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการท่ีสอดคลองกับทุกมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใชกระบวนการทํางานท่ีมีระบบสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและ
ดําเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู 
การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา   

ด ี
(…………) 

กําหนดวิธีการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการท่ีสอดคลองกับทุกมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใชกระบวนการทํางานท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและดําเนินการใน
ทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู  การสงเสริมการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา   

ปานกลาง 
(…………) 

กําหนดวิธีการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการท่ีสอดคลองกับทุกมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใชกระบวนการทํางานท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ครอบคลุมการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา   

ปรับปรุง 
(…………) 

กําหนดวิธีการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการสวนใหญไมสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู  การสงเสริม
การเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา   

แหลงขอมูล 
- บุคลากรในโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ แผนปฏิบัติการประจําป 
- รายงานประจําป และ รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
- เอกสารงานวิจัยของสถานศึกษา 
- ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
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องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน : 2.4 การกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรในสถานศึกษาและผูเรียนรวมรับผิดชอบ
และบทบาทหนาท่ีของผูเรียนอยางชัดเจน 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

กําหนดบทบาทหนาท่ีมอบหมายใหบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน ครอบคลุมโครงสรางการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษา
และบทบาทหนาท่ีของผูเรียนไวอยางชัดเจน มีการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปนไปตามปฏิทินท่ีกําหนด ใชงบประมาณอยางคุมคา ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและมี
ความพึงพอใจ  

ดีเลิศ 
(…………) 

กําหนดบทบาทหนาท่ีมอบหมายใหบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน ครอบคลุมโครงสรางการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษา
และบทบาทหนาท่ีของผูเรียนไวอยางชัดเจน มีการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปนไปตามปฏิทินท่ีกําหนด ใชงบประมาณอยางคุมคา ผูเกี่ยวของสวนใหญมีสวนรวมและมี
ความพึงพอใจ 

ด ี
(…………) 

กําหนดบทบาทหนาท่ีมอบหมายใหบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน ครอบคลุมโครงสรางการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษา
และผูเรียนรวมรับผิดชอบเปนไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปนไปตามปฏิทินท่ีกําหนด ใชงบประมาณอยางคุมคา 

ปานกลาง 
(…………) 

กําหนดบทบาทหนาท่ีมอบหมายใหบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน แตไมครอบคลุมโครงสรางการบริหารงาน บุคลากรของ
สถานศึกษาและผูเรียนรวมรับผิดชอบเปนไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคเปนสวนใหญและเปนไปตามปฏิทินท่ีกําหนด 

ปรับปรุง 
(…………) 

กําหนดบทบาทหนาท่ียังไมชัดเจน หรือขาดความครอบคลุมโครงสรางการบริหารงาน 
บุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรวมรับผิดชอบเปนไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มี
การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคเปนสวนใหญแตไมเปนไปตามปฏิทินท่ีกําหนด 

แหลงขอมูล 
- บุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครอง 
- คําสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน  บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- คูมือการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป 
- รายงานประจําป 
- ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- เว็บไซตของโรงเรียน 
- ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
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องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน : 2.5 การใชงบประมาณ และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับกิจกรรม 
โครงการ 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีแผนการใชงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และเวลาอยางประหยัดและคุมคา 
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีแผนการใชงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และเวลาอยางประหยัดและคุมคา 
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายเกือบทุกโครงการและกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ดี 
(…………) 

มีแผนการใชงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และเวลาอยางประหยัดและคุมคา 
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการและกิจกรรมสวนใหญอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีแผนการกําหนดการใชงบประมาณ และวัสดุอุปกรณอยางประหยัดและคุมคา ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการและกิจกรรมเปนสวนใหญ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไมมีแผนการใชงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และเวลาอยางประหยัดและ
คุมคา เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการและกิจกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ หรือมีการกําหนดการใชงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และ
เวลาอยางไมประหยัดและไมคุมคาของโครงการและกิจกรรมเปนสวนใหญ 

 
แหลงขอมูล 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจาํป 
- แผนการใชจายงบประมาณ 
- รายงานประจําป 
- ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- เอกสารการเงินและบัญชีของโรงเรียน 
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องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน : 2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให
ความเห็นชอบ 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความ
เห็นชอบ และรับรูรวมกันอยางกวางขวาง อยางมีระบบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัด
รับทราบ 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความ
เห็นชอบ อยางมีระบบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 

ดี 
(…………) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความ
เห็นชอบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความ
เห็นชอบ แตไมไดแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไมไดเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความ
เห็นชอบ 

 
แหลงขอมูล 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจาํป 
- รายงานประจําป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 | 33 

องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน :  2.7 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา พรอมท้ังปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายท่ีสําคัญและความตองการ
จําเปนของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยเกือบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา พรอมท้ังปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายท่ีสําคัญ 

ด ี
(…………) 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมสวนใหญครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา พรอมท้ังปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายท่ีสําคัญ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมสวนใหญยังขาดความครอบคลุมตามภารกิจ
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พรอมการปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายท่ีสําคัญยัง
ขาดความชัดเจน ไมสมบูรณ 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีขาดความสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมสวนใหญยังขาดความครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือไมมีการปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายท่ีสําคัญ 

 
แหลงขอมูล 

- ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- เอกสารความรูท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจาํป 
- รายงานประจําป 
-  เว็บไซตของโรงเรียน 
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องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน : 2.8 การกําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการกําหนดปฏิทิน และแผนกํากับติดตามการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําป        
มีการระบุผูรับผิดชอบ ผูกํากับติดตามการดําเนินงานชัดเจนครบถวนในทุกโครงการ 
กิจกรรม โดยผูเก่ียวของมีสวนรวม 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการกําหนดปฏิทิน และแผนกํากับติดตามการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําป      
ชัดเจนครบถวนเกือบในทุกโครงการ กิจกรรม โดยผูเก่ียวของมีสวนรวม 

ดี 
(…………) 

มีการกําหนดปฏิทิน และแผนกํากับติดตามการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําป       
ชัดเจนครบถวนเปนสวนใหญในโครงการ กิจกรรม โดยผูเก่ียวของมีสวนรวม 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการกําหนดปฏิทิน และแผนกํากับติดตามการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําป        
ไมชัดเจนเปนสวนใหญในโครงการ กิจกรรม  

ปรับปรุง 
(…………) 

ไมมีการกําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 

แหลงขอมูล 
- บุคลากรในโรงเรียน และ คณะกรรมการสถานศึกษา 
- คําสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ แผนปฏิบัติการประจําป 
- ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
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องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน :  2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ใหความเห็นชอบ 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ         
และรับรูรวมกันอยางกวางขวาง อยางมีระบบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 

ดีเลิศ 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ  
อยางมีระบบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 

ดี 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ     
และแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 

ปานกลาง 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ     
แตไมไดแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไมไดเสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ 
 

 
แหลงขอมูล 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจาํป 
- รายงานประจําป 
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องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน : 3.1 การนําแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรม

โครงการท่ีกําหนดไว 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
ครบถวนเกินรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนโครงการ กิจกรรม 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
รอยละ 70 - 79 ของจํานวนโครงการ กิจกรรม  

ดี 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
รอยละ 60 - 69 ของจํานวนโครงการ กิจกรรม  

ปานกลาง 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
รอยละ 50-59 ของจํานวนโครงการ กิจกรรม  

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว  
นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนโครงการ กิจกรร 

 
แหลงขอมูล 

- ผูบริหารโรงเรียน  ครู  กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง ผูแทนชุมชน  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- แบบบันทึกท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- รายงานประจําป  
- ภาพถายกิจกรรม  
- สื่อ วีดิทัศนนําเสนอกิจกรรม/ผลงาน/ขอมูลสถิติตาง ๆ ฯลฯ 
- สังเกตบรรยากาศการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน  
- ขอมูลสถิติการดําเนินงานตาง ๆ 
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องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน : 3.2 ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบ

ตามท่ี ไดกําหนดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได
กําหนด โดยรอยละ 80 ข้ึนไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค มีการใช
งบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา และผูเก่ียวของรอยละ 80 ข้ึนไปพึงพอใจ
การดําเนินงาน 

ดีเลิศ 
(…………) 

ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได
กําหนด โดยรอยละ 70-79 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค มีการใช
งบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ผูเกี่ยวของรอยละ 70-79 พึงพอใจการ
ดําเนนิงาน 

ด ี
(…………) 

ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได
กําหนด โดยรอยละ 60-69 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค มีการใช
งบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ผูเกี่ยวของรอยละ 60-69 พึงพอใจการ
ดําเนนิงาน 

ปานกลาง 
(…………) 

ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได
กําหนด รอยละ 50-59 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค มีการใชงบประมาณ
และทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ผูเกี่ยวของรอยละ 50-59 พึงพอใจการดําเนินงาน 

ปรับปรุง 
(…………) 

ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของสวนใหญไมไดปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี
ไดกําหนด หรือนอยกวารอยละ 50 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค หรือมีการ
ใชงบประมาณและทรัพยากรอยางไมประหยัดและคุมคา หรือผูเกี่ยวของนอยกวารอยละ 50 
พึงพอใจการดําเนินงาน 

 
แหลงขอมูล 

- ผูบริหารโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง ผูแทนชุมชน  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
- บันทึกการประชุม แบบบันทึกท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  
- รายงานผลการปฏิบัตงิาน รายงานประจําป  
- ภาพถายกิจกรรม  
- สื่อ วีดิทัศนนําเสนอกิจกรรม/ผลงาน/ขอมูลสถิติตาง ๆ ฯลฯ 
- สังเกตบรรยากาศการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน  
- ขอมูลสถิติการดําเนินงานตาง ๆ 
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องคประกอบท่ี 4 การจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน : 4.1 การกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสรางความเขาใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรูความสามารถ รวมกันวางแผน กําหนดภารกิจ
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอยางเปนระบบ  

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการ
สรางความเขาใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมาย
งานตามความรูความสามารถ รวมกันวางแผน กําหนดภารกิจ ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ 

ด ี
(…………) 

มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและมีกระบวนการ
สรางความเขาใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
มอบหมายงานตามความรูความสามารถ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีกระบวนการสรางความเขาใจในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรูความสามารถ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไมมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หรือไมมี
กระบวนการสรางความเขาใจในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 

 
แหลงขอมูล 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจาํป 
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องคประกอบท่ี 4 การจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน :  4.2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับ

สถานศึกษาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือท่ี
เหมาะสม และมีการจัดทํารายงานตามหลักวิชาการ เปนปจจุบัน 

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือท่ี
เหมาะสม 

ดี 
(…………) 

สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการโดยมีวิธีการท่ีเหมาะสม 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยมีวิธีการท่ีเหมาะสม 
  

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษาไมมีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

 
แหลงขอมูล 

- รายงานผลการดําเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
- เครื่องมือติดตามตรวจสอบ 
- บันทึกการนิเทศของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 
- บันทึกภาพถาย วิดีทัศน 
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องคประกอบท่ี 5 ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน : 5.1 การติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําไปใชประโยชนในการ

ปรับปรุงพัฒนา 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาดวยรูปแบบท่ีหลากหลายถูกตองตามหลักวิชาการเปนแบบอยางท่ีดี และนําผล
การติดตามตรวจสอบไปใชวางแผนดําเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษา   

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาดวยรูปแบบท่ีหลากหลายถูกตองตามหลักวิชาการ และนําผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใชวางแผนดําเนินงาน 

ด ี
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาดวยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและนําผลการติดตามตรวจสอบไปใชวางแผน
ดําเนนิงาน 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาดวยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แตไมมีการนําผลการติดตามตรวจสอบไปใช
วางแผนดําเนินงาน 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษาไมมีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 
แหลงขอมูล 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุม 
- สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ  
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องคประกอบท่ี 5 ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน : 5.2 การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย

ใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการวางแผนและกําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในท่ีชัดเจนถูกตองตาม
หลักวิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม  

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการวางแผนและกําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในท่ีชัดเจน มีเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา 
โดยเกือบทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

ดี 
(…………) 

มีการกําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในท่ีชัดเจน ดําเนนิการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา สวนใหญใชวิธีการ
และเครือ่งมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการกําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในแตไมชัดเจน ดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาทุกประเด็นพิจารณา แตไมใชวิธีการและเครื่องมือท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการประเมินคุณภาพภายใน แตไมครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษา มาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา สวนใหญใชวิธีการและเครื่องมือท่ีไมหลากหลาย
และเหมาะสม 

 
แหลงขอมูล 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม  
- แผนการประเมินคุณภาพฯ 
- เครื่องมือการประเมินคุณภาพฯ 
- แบบบันทึกผลการประเมินฯ  
- สรุปรายงานผลการประเมินฯ 
- รายงานประจําปของสถานศึกษา 
- บันทึกภาพถาย วิดีทัศน ฯ 
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องคประกอบท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน : 6.1 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยใชการประเมินแนวใหม 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี
สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจน ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองครวม (Holistic 
rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐาน
เชิงประจักษ (evidence based assessment) โดยผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกฝายเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

ดีเลิศ 
(…………) 

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี
สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองครวม (Holistic rubrics) 
การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิง
ประจักษ (evidence based assessment) โดยผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสวนใหญเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

ดี 
(…………) 

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี
สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการประเมินการประเมินแบบองครวม (Holistic rubrics) การ
ตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ 
(evidence based assessment) โดยผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

ปานกลาง 
(…………) 

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตยังไมสะทอนคุณภาพผูเรียนและ
ผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไมจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาหรือมีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแตไมสะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาท่ี
ครอบคลุมตามตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หรือไมผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

แหลงขอมูล 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  บันทึกการประชุม  บันทึกการจัดการขอมูลสารสนเทศ 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- บุคลากรในสถานศึกษา  บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 
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องคประกอบท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน : 6.2 การนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานใหมีความชัดเจนและสมบูรณ แลวจึง
เสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบอยางเปนระบบ 
ตามชวงเวลาท่ีกําหนด และนําขอเสนอแนะมาใชปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

ดีเลิศ 
(…………) 

นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบอยางเปนระบบ
ตามชวงเวลาท่ีกําหนด และนําขอเสนอแนะมาใชปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

ดี 
(…………) 

นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ ตามชวงเวลาท่ี
กําหนด และนําขอเสนอแนะมาใชปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

ปานกลาง 
(…………) 

นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ แตไมทันตาม
ชวงเวลาท่ีกําหนด 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไมไดนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ 
 

 
แหลงขอมูล 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายใน บุคลากรในสถานศึกษา 
- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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องคประกอบท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน : 6.3 การเผยแพรรายงานตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการเผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาดวยรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลายตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน พรอมกับนํา
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูไดรับการเผยแพร และนําไปใชสําหรับการพัฒนาการจัด
การศึกษาอยางมีระบบ เปนไปอยางตอเนื่อง 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการเผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาดวยรูปแบบและวิธีการใด
วิธีการหนึ่งตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน พรอมกับนํา
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูไดรับการเผยแพร และนําไปใชสําหรับการพัฒนาการจัด
การศึกษาอยางเปนระบบ  

ด ี
(…………) 

มีการเผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมกับนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูไดรับการเผยแพรและนําไปใช
สําหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการเผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

ปรับปรุง 
(…………) 

ไมมีการเผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตอสาธารณชน หนวยงาน
ตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
แหลงขอมูล 

- เอกสาร เว็บไซต เอกสาร หรือสื่อตาง ๆ ท่ีสรุปเพ่ือเผยแพรการประเมินคุณภาพภายใน 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- บันทึกความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูไดรับการเผยแพร 
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องคประกอบท่ี 7 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ประเด็นการประเมิน : 7.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องใหเกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนใน

สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู จนเปน
วัฒนธรรมในการทํางานปกติของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจนเปนวัฒนธรรมในการ
ทํางานปกติของสถานศึกษา  

ด ี
(…………) 

มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไมมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

 
แหลงขอมูล 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจาํป 
- คําสั่งมอบหมายงาน  
- บันทึกการประชุม 
- รูปภาพ 
- สัมภาษณผูเก่ียวของ 
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องคประกอบท่ี 7 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ประเด็นการประเมิน : 7.2 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไปใชประโยชนตอการพัฒนาการบริหาร และการเรียน 
การสอนอยางตอเนื่อง 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและขอเสนอแนะของหนวยงาน  
ตนสังกัดตางๆ มาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศ โดยใหผูมีสวน
เก่ียวของ ทุกฝายมีสวนรวม เพ่ือนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและการสอน
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง เปนแบบอยางได 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและขอเสนอแนะของหนวยงาน  
ตนสังกัดตางๆ มาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศ โดยใหผูมีสวน
เกี่ยวของสวนใหญมีสวนรวม เพ่ือนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

ด ี
(…………) 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและขอเสนอแนะของหนวยงาน  
ตนสังกัดมาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศ เพ่ือนําไปใชประโยชนตอ
การพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหนวยงานตนสังกัด มาใช
ประโยชนตอการพัฒนาการบรหิารหรือการเรียนการสอน 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไมมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหนวยงานตนสังกัด มาใช
ประโยชนตอการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน หรือมีการนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหนวยงานท่ีเก่ียวของมาใชแตขาดการวิเคราะห 
สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศ 

 
แหลงขอมูล 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจาํป 
- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 
- ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุม 
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องคประกอบท่ี 7 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ประเด็นการประเมิน : 7.3 การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงาน
ภายนอก 

ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอยางเปนระบบ ท้ังดานขอมูล 
เอกสาร หลักฐาน รองรอยการดําเนินงานตาง ๆ อยางครบถวน ชัดเจน เหมาะสม นาเช่ือถือ 
และใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพเพ่ือนําผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามขอเสนอแนะของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอก 

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอยางเปนระบบ ท้ังดานขอมูล 
เอกสาร หลักฐาน รองรอยการดําเนินงานตาง ๆ อยางครบถวน ชัดเจน เหมาะสม และให
ความรวมมือในการประเมินคุณภาพเพ่ือนําผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามขอเสนอแนะของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอก 

ด ี
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอยางเปนระบบ ท้ังดานขอมูล 
เอกสาร หลักฐาน รองรอยการดําเนินงานตาง ๆ อยางครบถวน และใหความรวมมือในการ
ประเมินคุณภาพเพ่ือนําผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะ
ของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอก 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ ท้ังดานขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการดําเนินงานตาง ๆ และใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพจากหนวยงานตน
สังกัด และหนวยงานภายนอก 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ แตขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการดําเนินงานตาง ๆ ไมครบถวน ไมชัดเจน และไมนาเช่ือถือ แตใหความรวมมือใน
การประเมินคุณภาพจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอก 

 
แหลงขอมูล 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
- ขอเสนอแนะของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอก 
- บันทึกการประชุม 
- สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ  
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องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
 1.1 การศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและประเด็นพิจารณาวาดวยการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีกฎกระทรวงประกาศใช 
     

 1.2 การกําหนดคาเปาหมายความสําเรจ็ของแตละมาตรฐาน      
 1.3 การประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานวาดวยการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาใหกลุมผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก
รับทราบ 

     

องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

 2.1 การศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจาํเปนของ
สถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยใชขอมูลตามสภาพจริง 

     

 2.2 การกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ และเปาหมายดานตางๆ โดยมุงเนนท่ี
คุณภาพผูเรยีนท่ีสะทอนคณุภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเปน
รูปธรรม โดยทุกฝายมสีวนรวม 

     

 2.3 การกําหนดวิธีการดําเนินงานกิจกรรมโครงการท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

 2.4 การกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรในสถานศึกษาและผูเรียนรวม
รับผิดชอบและบทบาทหนาท่ีของผูเรยีนอยางชัดเจน 

     

 2.5 การใชงบประมาณ และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับ
กิจกรรม โครงการ 

     

 2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศกึษาข้ัน
พ้ืนฐานใหความเห็นชอบ 

     

 2.7 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

 2.8 การกําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจาํปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน      
 2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ใหความเห็นชอบ 
     

องคประกอบ/ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
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องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

 3.1 การนําแผนปฏิบัติการประจําสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา และ
กิจกรรมโครงการท่ีกําหนดไว 

     

 3.2 ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี และความ
รับผิดชอบตามท่ี ไดกําหนดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

     

องคประกอบท่ี 4 การจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

     

 4.1 การกําหนดผูรับผดิชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

     

 4.2 การประเมินและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

     

องคประกอบท่ี 5 ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

 5.1 การติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษานําไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา 

     

 5.2 การดําเนินการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

     

องคประกอบท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

 6.1 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใชการประเมินแนวใหม 

     

 6.2 การนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความ
เห็นชอบ 

     

 6.3 การเผยแพรรายงานตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 
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องคประกอบท่ี 7 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง      
 7.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองใหเกิดข้ึนกับครูและ

บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู 

 

     

 7.2 การนําผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมิน
ตนเองหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไปใชประโยชนตอการพัฒนาการ
บริหารและการเรยีนการสอนอยางตอเน่ือง 

     

 7.3 การรับการตดิตาม ประเมินคณุภาพการศึกษาเพ่ือนําผลมาปรับปรุง
และพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะจากหนวยงานตนสังกัด 
และหนวยงานภายนอก 

     

สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (ฐานนิยม)      

จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
จุดควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงาน 
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 นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

นายธวัชชัย  พรมวงค ครูโรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ 
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