
 

 

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา       
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

วันท่ีติดตามตรวจสอบ วันท่ี 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 

 

 
  

      
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 



 

 

 

 
 

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ตามระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 
 

 

 
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

วันท่ีติดตามตรวจสอบ วันท่ี 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
  



 

 
คํานํา 

 

 

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือ

รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยาตามประกาศ

กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนการสนับสนุน  

สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง มุงเนนผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา ผลท่ีไดจากการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา จะสะทอนผลความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงจะนํามาใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษา

ใหบรรลุตามเปาหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารวมท้ังนําขอมูลไปสูการปรับปรุงพัฒนา

ตนเองและพรอมรับการประเมินภายนอกตอไป   

 

      คณะกรรมการประเมิน 

  



 

 
สารบัญ 

 

เนื้อหา หนา 

 คํานํา  

 สารบัญ  

สวนท่ี ๑ 

สวนท่ี ๒ 

สวนท่ี ๓                

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๑ 

๓ 

๑6 

ภาคผนวก - เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพแตละองคประกอบและภาพรวม 

- รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 

18 

 

  



 

 

สวนท่ี ๑ 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

  

ขอมูลท่ัวไป  

 

๑.๑   ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ตั้งอยูเลขท่ี ๒๐/๒๗  ถนน สุขาภิบาล ๒ ซอย ๕       

แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ๑๐๒๕๐  

โทรศัพท  ๐๒-๗๑๔๔๗๑๗-๙  โทรสาร ๐๒-๗๑๔๔๗๑๘ 

       Website: http://www.krittasilphwittaya.com 

       สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๑.๒    เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปท่ี ๑  ถึงระดับ ประถมศึกษาปท่ี 6 
 

ขอมูลดานการบริหาร  

๒.๑   ชื่อ-สกุลผูบริหาร นายฐานันดร   ไบรนางกูร 

        วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา การบริหารการศึกษา 

       ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ พ.ศ.๒๕๔๔  จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑6 ป  

๒.๒   รองผูอํานวยการ (ท่ีไดรับแตงตั้ง) ๒ คน 

        ๒.๒.๑  ชื่อ นางสาวพรศรี   จางวาง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต 

       ๒.๒.๒  ชื่อ นางสาวพิสมัย ทิมโพธิ์กลาง วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต 

๒.๓ โครงสรางการบรหิารงานโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 

 
 

 



 

ขอมูลนักเรียน  

 ปจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามระดับชั้น 

ท่ีเปดสอนดังนี้ 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับชั้น รวม ระดับชั้น รวม 

อนุบาลปท่ี ๑ 120 ประถมศึกษาปท่ี ๑ 178 

อนุบาลปท่ี ๒ 120 ประถมศึกษาปท่ี 2 160 
อนุบาลปท่ี ๓ ๑20 ประถมศึกษาปท่ี 3 164 

รวม 360 ประถมศึกษาปท่ี 4 150 
ประถมศึกษาปท่ี 5 144 

ประถมศึกษาปท่ี 6 168 

รวม 964 

 

รวมท้ังส้ิน ๑,324 
ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

  



 

 

สวนท่ี 2 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  

องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

องคประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนท่ี

ได 
1.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1.1  ศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและตัวบงชี้วาดวยการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงประกาศใช 
5 5 

1.2  พิจารณาสาระสําคัญท่ีจะกําหนดในมาตรฐานตัวบงชี้ท่ีสะทอนอัต

ลักษณ  และมาตรการสงเสริมของสถานศึกษา 
5 5 

1.3  กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานตัวบงชี ้ 5 5 

1.4  ประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานและตัวบงชี้วาดวยการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกลุมผูเก่ียวของท้ังภายในและ

ภายนอกรับทราบ 
5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 5.00 
แปลความหมาย ดีเย่ียม 

 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม  
องคประกอบท่ี 1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

วิธีดําเนินการของสถานศึกษา 
โรงเรียนไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวบงชี้จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการ ซ่ึงการกําหนดคาเปาหมายและความสําเร็จของมาตรฐานยึด

ตามรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําป 2558 เปนฐาน แลวนําคาปรับคาเปน

เปาหมายความสําเร็จของมาตรฐาน แลวประกาศใชและเผยแพรท้ังภายในโรงเรียนและทางเว็บไซด โดย

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผลงานท่ีปรากฏจากการดําเนินงาน 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับชั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2559 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2558 – 2560  และ

แผนปฏิบัติการประจําป 2559 

- ประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานเพ่ือการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 
 

จุดเดน 
 มีหลักฐาน คําสั่ง ประกาศของโรงเรียน และเอกสารท่ีเก่ียวของ พรอมกําหนดผูรับผิดชอบท่ี

ชัดเจน การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคลองกับมาตรฐานของประกาศของ

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง และออกหนังสือเชิญประชุมตอคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดทราบถึงบทบาทหนาท่ี และตระหนักถึง

ความสําคัญในการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

ขอเสนอแนะ 
 กําหนดปฏิทินและติดตามการออกหนังสือเชิญประชุม การบันทึกการประชุมอยางตอเนื่อง 
 

 

 

 

  



 

 

องคประกอบท่ี 2 
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

 

องคประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนท่ี

ได 
2.  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา 

2.1   ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนของ

สถานศึกษาอยางเปนระบบโดยใชขอมูลตามสภาพจริง 

4 4 

2.2   กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยมุงเนนท่ี

คุณภาพผูเรียนท่ีสะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเปน

รูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 

4 4 

2.3   กําหนดวิธีการดําเนินงานกิจกรรมโครงการท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยหรือ

ผลการวิจัยหรือขอมูลท่ีอางอิงไดใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาการจัดประสบการณการเรียนรูกระบวนการเรียนรู 

การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

และการบริหารจัดการ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานท่ี

กําหนดไว 

5 5 

2.4   กําหนดแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินจากภายนอกท่ีใหการ

สนับสนุนทางวิชาการ 

4 4 

2.5   กําหนดบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจนใหบุคลากรของสถานศึกษาและ

ผูเรียนรวมรับผิดชอบและดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5 5 

2.6   กําหนดบทบาทหนาท่ีและแนวทางการมีสวนรวมของบิดามารดา 

ผูปกครอง องคกรหนวยงาน ชุมชนและทองถ่ิน 

5 5 

2.7   กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพให

สอดคลองกับกิจกรรม  โครงการ 

4 4 

2.8   เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะ

กรรมการบรหิารสถานศึกษาใหความเห็นชอบ 

5 5 

2.9   จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 

2.10 กําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติประจําปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 5 5 



 

องคประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนท่ี

ได 
2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษาใหความเห็นชอบ 

5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 4.63 
แปลความหมาย ดีเย่ียม 

 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม   
องคประกอบท่ี 2  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน 
                      การศึกษาของสถานศึกษา 

 

วิธีดําเนินการของสถานศึกษา 
ฝายบริหาร และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ และหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รวม SWOT และนําเขาประชุมคณะครูใหครูทุกทานมีสวนรวมในการปรับปรุง เพ่ิมเติม แลวนํามารวม

กําหนดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป แลวนําเสนอตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใหความเห็นชอบ 
 

ผลงานท่ีปรากฏจากการดําเนินงาน 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับชั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2559 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2558 – 2560  และ

แผนปฏิบัติการประจําป 2559 

- ประกาศโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานเพ่ือการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

- รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําป 2558  

- เอกสารความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน 

- เว็บไซดของโรงเรียน 

- ปฏิทินการบริหารงานโครงการฝายแผน 

- บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร 



 

- ขอมูลสารสนเทศ 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจาํป 
 

จุดเดน 
 - มีผลงานท่ีปรากฏจากการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

 - บุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 

 - แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป ผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามระเบียบ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - ควรเพ่ิมระยะเวลาในการใหความรู ความสําคัญ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ

แผนปฏิบัติการประจาํป 

 - การเขียนโครงการบางสวนยังไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป 
 

ขอเสนอแนะ 
 - ประชุมคณะครูในการกําหนดระยะเวลาในการใหความรู สรางความตระหนัก การจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 

 - อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการท่ีถูกตอง และสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

องคประกอบท่ี 3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 

องคประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนท่ี

ได 
3.  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

3.1 จัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
5 5 

3.2 กําหนดผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู 

ครอบคลุม เปนปจจุบัน สะดวกตอการเขาถึงและการใหบริการ

หรือการเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานตนสังกัด 
4 4 

3.3 นําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาและ

การพัฒนาการเรียนการสอน 
4 4 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 4 4.33 
แปลความหมาย ดีมาก 

 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม  
องคประกอบท่ี 3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

 

วิธีดําเนินการของสถานศึกษา 
คณะกรรมการไดรับมอบหมายในการประเมินองคประกอบท่ี 3  ดวยการตรวจสอบเอกสารท่ี

สารสนเทศของปการศึกษา 2559 ท่ีเปนรูปเลม สวนของปการศึกษา 2560 ไดสอบถามคณะ
ผูรับผิดชอบแจงวาไดจัดทําไวบนเว็บไซดของโรงเรียน www.krittasilphwittaya.com ซ่ึงมีขอมูลท่ีตอง
ใชอยูจํานวนมากบนเว็บไซด ในสวนขอโครงสรางการบริหารแบงเปน 4 ฝาย ครอบคลุมมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ ฝายบริหารวิชาการ ฝายบริหารบุคคล ฝายบริหารงบประมาณ ฝายบริหารงานท่ัวไป ใน
สวนการจัดการเขาถึงขอมูล และเชื่อมโยง ผูรับผิดชอบ ยังไมชัดเจนเทาท่ีควร 

 

ผลงานท่ีปรากฏจากการดําเนินงาน 
จากการตรวจสอบท้ังเอกสาร เว็บไซตโรงเรียน คําสั่งตางๆ และรองรอยการทํางาน การ

สัมภาษณ แลวผลการประเมินท่ีระดับดีมาก 
 

จุดเดน 
การนําสารสนเทศติดตั้งไวในเว็บไซต ท้ังดานบุคลากรของโรงเรียน ดานการบริหารวิชาการ 

บริหารงบประมาณและแผนงาน การตรวจสอบของนักเรียนออนไลน ขาวสาร รวมท้ังเอกสารตางๆ ท่ี
แจงครูในการประชุมสามารถนําจากเว็บไซตไปใชได 

 
 
 

http://www.krittasilphwittaya.com/


 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
การจัดทําสารสนเทศใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จัดให

เปนหมวดหมู ครบถวน โดยจัดใหมีผูรับผิดชอบของโรงเรียน(หัวหนา) และมีทีมงานซ่ึงเปนสารสนเทศ
ของกลุมสาระ ฝายตางๆ งานตางๆ เปนคณะทํางาน 

 

ขอเสนอแนะ 
กลุมเครือขายประสิทธิภาพฯ ควรมีการประชุมตกลงเพ่ือจัดทําสารสนเทศของโรงเรียนตาม

มาตรฐานการศึกษาท่ีเปนโครงการ กิจกรรมรวมกัน สวนพิเศษของโรงเรียนก็ไปจัดทําเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

องคประกอบท่ี 4 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

องคประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนท่ี

ได 
4.  ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.1 นําแผนปฏิบัติการประจําปแตละปสูการปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและกิจกรรม โครงการท่ีกําหนดไว 

5 5 

4.2 ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบตามท่ีไดกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 5.00 
แปลความหมาย ดีเย่ียม 

 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม   
องคประกอบท่ี 4 ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

วิธีดําเนินการของสถานศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ เม่ือตองการจัดทําโครงการตามปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ ตองกรอก

แบบฟอรมมาตามแบบขออนุมัติใหถูกตอง ครบถวน ผานหัวหนาฝาย/หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ผาน
รองผูอํานวยการ เพ่ือขออนุมัติจากผูอํานวยการตามลําดับ ลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ และเม่ือ
ปฏิบัติงานสิ้นสุดโครงการแลวใหรายงานการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติการผานหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู และผูอํานวยการตามลําดับข้ันตอน 

  

ผลงานท่ีปรากฏจากการดําเนินงาน 
- หลักฐานแผนปฏิบัติการประจําป 
- แบบฟอรมขออนุมัต ิ
 

จุดเดน 
มีการปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานผานหัวหนาฝาย/หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และผูอํานวยการตามลําดับข้ันตอน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
มีบางโครงการท่ีไมปฏิบัติตามข้ันตอน ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 
 

ขอเสนอแนะ 
ควรแจงใหครูทราบถึงระเบียบปฏิบัติทุกครั้งท่ีมีการประชุมครูประจําเดือน และจัดทําระเบียบ

ปฏิบัติแจกครูทุกคน 

  



 

 

องคประกอบท่ี 5 การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

องคประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนท่ี

ได 
5.  จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

5.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา 

5 5 

5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4 4 

5.3 รายงานและนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา 

5 5 

5.4 เตรียมการและใหความรวมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาหนวยงานตนสังกัด 

4 4 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 4.50 
แปลความหมาย ดีเย่ียม 

 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม   
องคประกอบท่ี 5 จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

วิธีดําเนินการของสถานศึกษา 
คณะกรรมการทํางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตรวจสอบเอกสาร 

สอบถาม สัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใชเปนขอมูลในการประเมินและใหคําแนะนํา 
 

ผลงานท่ีปรากฏจากการดําเนินงาน 
- คําสั่ง แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ 
- รายงานผลการดําเนินงานตามหลักสูตร เครื่องติดตามฯ 
- รายงานผลการดําเนินงาน สรุปผล (SAR)  
- รายงานผลการดําเนินงาน สรุปผลติดตามตรวจสอบ 
 

จุดเดน 
มีเอกสารหลักฐานคอนขางสมบูรณ ท้ังทางดานเอกสารและทางเว็บไซต 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
บางงานมีการกระทําจริง แตขาดหลักฐานท่ีเปนรูปธรรมเพียงแตไดรับขอมูลจากการสอบถาม 

สัมภาษณผูเก่ียวของ 
 

ขอเสนอแนะ 
ไมมี 



 

 

องคประกอบท่ี 6 
จัดใหการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

องคประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนท่ี

ได 
6.  จัดใหการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

6.1  ใหมีคณะกรมการประเมินคุณภาพภายในอยางนอย 3 คน ท่ี
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีหนวยงานตนสังกัดข้ึน
ทะเบียนไว อยางนอย 1 คน เขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพในของสถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5 5 

6.2 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 5.00 
แปลความหมาย ดีเย่ียม 

 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม   
องคประกอบท่ี 6  จัดใหการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

วิธีดําเนินการของสถานศึกษา 
คณะกรรมการไดตรวจสอบและเขารวมประสานงานกับคณะผูทรงคุณวุฒิตั้งแตตน คณะทํางาน

ไดใหความรวมมือ จัดเตรียมเอกสาร อํานวยการความสะดวก ชวยสืบคน เอกสารพรอมปรับปรุงเม่ือได
ขอเสนอแนะ โดยเฉพาะในองคประกอบท่ี 8 ผูทรงคุณวุฒิ เสนอวา การทําอยางตอเนื่องยั่งยืนใหยึด
หลัก แกไข – พัฒนา – ตอยอด จะเปนวงจรการพัฒนาอยางไมมีท่ีสิ้นสุด และการดําเนินประกันคุณา
ภพ มีหลักฐานการทํางานท่ีนําปญหามาแกไข 

 

ผลงานท่ีปรากฏจากการดําเนินงาน 
จากการตรวจสอบ และสังเกตในสวนของการตรวจสอบจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดรับ

ความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่ง สวนการดําเนินงานประกันคุณภาพยังตองเปนตอไป จึงพิจารณา ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 

 

จุดเดน 
มีกระบวนการท่ีเห็นการพัฒนา รองรอยการเชื่อมตอ แกปญหาตางๆ และมีบุคลภายนอกรวม

ตรวจสอบ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
การดําเนินงานใหมีกําหนดการปฏิทินท่ีชัดเจนลวงหนา 
 

ขอเสนอแนะ 
ไมมี 



 

 

องคประกอบท่ี 7 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 

องคประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนท่ี

ได 
7. จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

7.1 สรุปและจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาท่ีสะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของ
การบริหารจัดการศึกษา ตามรูปแบบท่ีหนวยงานตนสังกัด
กําหนด 

5 5 

7.2 นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความ
เห็นชอบ 

4 4 

7.3 เผยแพรรายงานตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 

4 4 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 4 4.33 
แปลความหมาย ดีมาก 

 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม   
องคประกอบท่ี 7 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 

วิธีดําเนินการของสถานศึกษา 
คณะกรรมการประเมินรวมรวมเอกสารท่ีเก่ียวของในการจัดทํางานตามรูปแบบท่ีหนวยงาน

กําหนด พรอมการนําเสนอ สอบถาม สัมภาษณ ของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 
 

ผลงานท่ีปรากฏจากการดําเนินงาน 
- เม่ือมีการตรวจสอบพบหลักฐานตางๆ 
- ตลอดจนมีการนําเสนอ 
- มีการเผยแพรทางเว็บไซด และเอกสาร 
 

จุดเดน 
มีกระบวนการจัดทํารายงานครบถวน และมีการรวบรวมอยางเปนระบบ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- กานําเสนอบางอยางยังไมครอบคลุม ตองอาศัยการซักถาม หรือการสัมภาษณควบคูกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
จัดทําเอกสาร และการนําเสนอควรจําใหครบ หรือครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดโดยเปนระบบ 

 

 

 



 

 

องคประกอบท่ี 8 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

องคประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนท่ี

ได 
8.  การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

8.1 สงเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องใหเกิดข้ึนกับครูและ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู จนเปนวัฒนธรรม ในการทํางานปกติของ
สถานศึกษา 

5 5 

8.2 นําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการ
ประเมินตนเองหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของมาวิเคราะห สังเคราะห 
และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศ เพ่ือนําไปใชใหเปนประโยชนตอ
การพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

5 5 

8.3 เผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพ่ือใหเกิดการพัฒนา 

5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉล่ีย 5 5.00 
แปลความหมาย ดีเย่ียม 

 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม  
องคประกอบท่ี  8 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

วิธีดําเนินการของสถานศึกษา 
ท่ีประชุมคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 4 ฝาย หัวหนากลุม

สาระการเรียนรู ตรวจสอบเอกสาร จัดเอกสารตามรายละเอียดขององคประกอบ 
 
ผลงานท่ีปรากฏจากการดําเนินงาน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจาํป 
- คําสั่งมอบหมายงาน 
- ขอมูลสารสนเทศ ทางเอกสารและเว็บไซต 
- แบบแสดงการแกไข พัฒนาตอยอด แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ป 2558 - 2560)  
- รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หลักฐานขอมูลสารสนเทศ 
 
 
 



 

 
จุดเดน 
เอกสารสวนใหญมีการจัดทําอยางตอเนื่อง เชื่อแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจําป ระบบสารสนเทศ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
-กิจกรรมหรืองานบางอยางทางโรงเรียนมีการดําเนินการ แตไมไดบันทึกลายลักษณอักษร เชน 

บันทึกการประชุมเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ 
 
ขอเสนอแนะ 
ตองพัฒนาปรับปรุงจุดดอยขององคประกอบท่ี 8 ท่ีไมมีหลักฐานในการทํา เชน บันทึกการ

ประชุมการเผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

 

 

  



 

 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 

 

องคประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.63 5 ดีเยี่ยม 

องคประกอบท่ี 3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4.33 4 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

องคประกอบท่ี 5 การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

4.50 5 ดีเยี่ยม 

องคประกอบท่ี 6 การจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

องคประกอบท่ี 7 การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

4.33 4 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 8 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

ผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

4.72 5 ดีเย่ียม 

 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองคประกอบท่ี 1-8 

 
 โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา มีผลคะแนนเฉลี่ยการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยภาพรวมองคประกอบท่ี 1-8 เทากับ 4.72 อยูในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม ซ่ึงสามารถระบุกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนดังนี้ 
 โรงเรียนมีการประชุมคณะครู แจงคุณภาพการศึกษา สรางความตระหนักและใหมีสวนรวมใน
การทํางานและรายงานผลใหสาธารณชนไดรับทราบ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติประจําป กําหนดภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมบริบทของสถานศึกษา มีการจัด
โครงสรางการบริหารองคกรมีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปและ
รายงานผล นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
 



 

 
จุดเดนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1. จัดโครงสรางการบริหารองคกรภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของใหความรวมมือในการดําเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. การติดตามตรวจสอบ การเผยแพรประชาสัมพันธและการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา 

4. การจัดระบบขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน และนําขอมูลไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1. ควรจัดทํารายงานประจําปเปนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี
สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาและครอบคลุม มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

2. ควรจัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนปจจุบันและนําไปใชพัฒนาการเรียนการ
สอนและเลือกสรรขอมูลสารสนเทศไปใชพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ควรแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษากําหนดบทบาทหนาท่ี
หลากหลาย 

4. ควรสรางเครื่องมือท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวบงชี้  และกําหนด
ผูรับผิดชอบใหชัดเจน 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรกําหนดภาระงานใหชัดเจนท้ังระดับบุคคลและระดับฝาย
งานหรือระดับสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานท่ีซํ้าซอนกัน 
 
 
 

 ( นายฐานันดร   ไบรนางกูร ) 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
( นางสาวอัครยา   พ่ึงเจริญ ) 

กรรมการ 
 
 

 
( นายวีระศักดิ์   โคตรทา ) 
กรรมการและเลขานุการ 

 

วันท่ี.................................................................. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  - เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพแตละองคประกอบและภาพรวม 

- รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  สถานศึกษา 

  



 

 

เกณฑการตัดสินระดับคณุภาพแตละองคประกอบและภาพรวม 

 
ตารางเทียบคะแนนจากระดับคุณภาพของแตละประเด็นใน 8 องคประกอบ 

ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได 
5 5 คะแนน 
4 4 คะแนน 
3 3 คะแนน 
2 2 คะแนน 
1 1 คะแนน 

 

การสรุประดับคุณภาพ 

การหาคะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ  มีสูตรคํานวณ  ดังนี้ 
ผลรวมของคะแนนท่ีไดในแตละประเด็นการตดิตามตรวจสอบ 

จํานวนประเด็นการติดตามตรวจสอบ 

 

การหาคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีสูตร

คํานวณ ดังนี้ 
ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 

จํานวนองคประกอบ 

 

 

เกณฑการสรุปผลและแปลความหมาย 
 

ชวงคะแนนเฉล่ีย 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 พอใช 
0.00 – 2.49 1 ปรับปรุง 

 
  



 

 

รายช่ือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
1. นายฐานันดร   ไบรนางกูร ผูอํานวยการโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอัครยา   พ่ึงเจริญ นักวิชาการอิสระ กรรมการ 

3. นายวีระศักดิ์  โคตรทา คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
 


