
แนวทางการประเมินระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  ไดก้ าหนด
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในใหส้ถานศึกษาด าเนินการโดยยดึหลกัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ดงัต่อไปน้ี 

 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
 4. ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 5. จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 6. จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7. จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 8. จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 2 

แบบประเมนิระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

องคป์ระกอบ 
คะแนน หลกัฐาน/

ร่องรอย 0 1 2 3 4 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       

    1.1 ก าหนดมาตรฐาน  และระบุตวัช้ีวดัท่ีเป็นองคป์ระกอบของมาตรฐานอยา่ง
ชดัเจน 

      

 1.2 มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      

 1.3 ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยค านึงถึงศกัยภาพ
ของผูเ้รียน  ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

      

 1.4  ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษาของสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

      

เฉล่ีย   

2. จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

      

 2.1 ศึกษาสภาพปัญหา  และความตอ้งการท่ีจ าเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็น
ระบบ 

      

 2.2 ก าหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของการพฒันาอยา่ง
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

      

 2.3 ก าหนดวีธีด าเนินงานท่ีมีหลกัวิชา  ผลการวิจยั หรือขอ้มลูเชิงประจกัษท่ี์
อา้งอิงได ้ใหค้รอบคลุมการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

      

 2.4 ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางวิชาการ       

 2.5 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีใหบุ้คลากรของสถานศึกษาและผูเ้รียนรับผิดชอบ  
และด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

 2.6 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา  มารดา  
ผูป้กครอง  และองคก์รชุมชน 

      

 2.7 ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ       

 2.8 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี       

เฉล่ีย   

 

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 3 

 

องคป์ระกอบ 
คะแนน  

หลกัฐาน/
ร่องรอย 

0 1 2 3 4 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ       

 3.1 สถานศึกษามีระบบบริหารโดยใชแ้นวคิด  ทฤษฎี   หรือผลงานวจิยั
ท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 

      

 3.2 มีการบริหารจดัการโดยเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง       

 3.3 มีการจดัองคก์ร  โครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมีความ
คล่องตวัสูง  และปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 

      

 3.4 มีการกระจายอ านาจ  โดยก าหนดผูรั้บผดิชอบงาน  พร้อมทั้งก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 

      

 3.5 มีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ อยา่งเป็นระบบ  
ครอบคลุม  เพียงพอต่อการน าไปใช ้ และเป็นปัจจุบนั  สามารถ
สืบคน้ไดง่้ายและรวดเร็ว 

      

เฉล่ีย   

4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       

 4.1 มีการวางแผนในการด าเนินงานตามแผนโดยยดึหลกัการมีส่วนร่วม       

 

 4.2 มีการด าเนินงานตามแผนพฒันาอยา่งเป็นระบบตามท่ีก าหนดไว ้
      

 4.3 มีการส่งเสริม  สนบัสนุน  นิเทศ  ติดตามการด าเนินงานอยา่งเป็น
ระบบ 

      

 4.4 มีการประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

      

 4.5 มีการวเิคราะห์  และมีรายงานผลการด าเนินงานท่ีชดัเจน  พร้อมทั้ง
น าผลไปใชใ้นการวางแผนพฒันางานต่อไป 

      

เฉล่ีย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 4 

 

องคป์ระกอบ 
คะแนน  

หลกัฐาน/
ร่องรอย 

0 1 2 3 4 

5. การติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา       

 5.1 มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

      

 5.2 มีการติดตาม  ตรวจสอบความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

      

 5.3 บุคลากรของสถานศึกษามีส่วนในการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

      

 5.4 มีการจดัท ารายงานการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ  พร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

      

เฉล่ีย   

6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       

 6.1 มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนในการประเมินคุณภาพภายใน       

 6.2 มีการก าหนดกรอบ  เกณฑ ์ และวธีิการประเมินท่ีชดัเจน และ
ครอบคลุม โดยใชเ้คร่ืองมือการประเมินท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได ้

      

     6.3 มีการประเมินคุณภาพโดยบุคลากรภายในหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่ง
ต่อเน่ือง 

      

เฉล่ีย   

7. การจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน       

 7.1 มีการวางแผนในการจดัท ารายงานอยา่งเป็นระบบ       

 7.2 มีการจดัท ารายงาน  น าเสนอ  และเผยแพร่ทุกปี       

 7.3 มีการน าเสนอขอ้มูล  และผลการประเมินอยา่งสมบูรณ์   และ
ครบถว้นทั้ง  4   ส่วน  ตามท่ีก าหนด 

      

เฉล่ีย   

8. การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง       

 8.1 มีการวเิคราะห์ผลการประเมินภายใน  ผลการตรวจสอบคุณภาพ  

และผลการประเมินอ่ืน ๆ   
      

 8.2 มีการน าผลการวเิคราะห์ผลการประเมินภายใน  ผลการตรวจสอบ
คุณภาพ  และผลการประเมินอ่ืน ๆ  ไปใชใ้นการวางแผนพฒันา 

      

เฉล่ีย   
เฉล่ียรวมทั้ง  8  องคป์ระกอบ   



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 5 

สรุปผลการประเมิน 
 

ปรับค่าคะแนนจาก  4   คะแนน  เป็น  5   คะแนน   ได้                                               คะแนน 
 

อยู่ในระดับคุณภาพ                                                

 

ข้อเนอแนะ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………....... 

จุดท่ีควรพฒันา..........………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………....... 

 

 

 

  ลงช่ือ..................................................ประธานกรรมการ 
               (..................................................) 
 

  ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
               (..................................................) 
 

  ลงช่ือ..................................................กรรมการและเลขานุการ 
 (..................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 6 

แนวทางการประเมนิระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ    หลกัเกณฑ ์    และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา   พ.ศ.    2553           
ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
โดยด าเนินการ  8  ขอ้    คือ      1)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     2)  จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      3) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ        

4) ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา      5)   จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6)   จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   7)   จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน    8)  จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   ซ่ึงในการพิจารณาให้ระดบั
คุณภาพตามประเด็นไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 
 

องค์ประกอบที ่1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.1  ก าหนดมาตรฐาน  และระบุตวับ่งช้ีท่ีเป็นองคป์ระกอบของมาตรฐานอยา่งชดัเจน 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน  และระบุตวับ่งช้ีท่ีเป็นองคป์ระกอบของมาตรฐานชดัเจน  
สามารถวดัและประเมินผลตามตวับ่งช้ีมาตรฐาน  พร้อมทั้งสามารถส่ือสารกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้

ประเด็นการพจิารณา 
  1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของศึกษาชดัเจน 

  2. การระบุตวับ่งช้ีท่ีเป็นองคป์ระกอบของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาชดัเจน 

  3. สามารถวดัและประเมินผลตามตวับ่งช้ีตามมาตรฐานได ้

  4. สามารถส่ือสารกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

        1.2  มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลกัษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ค าอธิบาย  : สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียน  และ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ   เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน   ตามหลกัการ   มีการศึกษา  วเิคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติ   มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   มีการน าสภาพปัจจุบนั  ความตอ้งการของชุมชน   ทอ้งถ่ิน  และบริบทของสถานศึกษามาสังเคราะห์เป็น
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   
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 ประเด็นการพจิารณา 
  1. การศึกษา  วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั  ปัญหา  ความตอ้งการท่ีจ าเป็นของสถานศึกษา และ เอกลกัษณ์ของ

สถานศึกษา 
  2. การศึกษา  วเิคราะห์มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานตน้

สังกดั   
  3. การศึกษา  วเิคราะห์มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาการศึกษา 
  4. การศึกษา  วเิคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติ     
  5.  มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ    เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  และมาตรฐานการศึกษา

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดบัปฐมวยั   มาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกดั  และมาตรฐาน
คุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการวเิคราะห์ครบตามขอ้ 1  ถึง 4  และมีความสอดคลอ้งตามขอ้  5    4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการวเิคราะห์ไม่ครบตามขอ้ 1  ถึง 4  แต่มีความสอดคลอ้งตามขอ้  5    3 ดี 
สถานศึกษามีการวเิคราะห์ครบตามขอ้ 1  ถึง 4  แต่ไม่สอดคลอ้งตามขอ้  5    2 พอใช ้
สถานศึกษามีการวเิคราะห์ไม่ครบตามขอ้ 1  ถึง 4  และไม่สอดคลอ้งตามขอ้  5    1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไมมี้การวเิคราะห์ทุกขอ้ในขอ้ 1  ถึง 4  และไม่สอดคลอ้งตามขอ้  5    0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  1.3 ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน  ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

  ค าอธิบาย : สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ีครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกระบวนการเรียนรู้  รวมทั้งมีการค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน   ชุมชน  และทอ้งถ่ิน   มีการวเิคราะห์หลกัสูตร
แกนกลาง  สาระทอ้งถ่ิน  ศกัยภาพของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ  เป็นตวัก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ประเด็นการพจิารณา 
  1. การศึกษา  วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง  และหลกัสูตรสถานศึกษา 
  2. การวเิคราะห์ศกัยภาพผูเ้รียน   ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

  3. การส ารวจความตอ้งการของผูป้กครอง  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

  4. ความครอบคลุมสาระการเรียน  และกระบวนการเรียนรู้    ศกัยภาพผูเ้รียน  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน  รวมถึง
ความตอ้งการของผูป้กครอง  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  1.4   ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษาของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา   ผูป้กครอง  ผูน้ าชุมชน  นกัปราชญ ์  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ผูท้รงคุณวฒิุตามมหาวทิยาลยั  แหล่งเรียนรู้ใกลเ้คียง  เจา้ของกิจการ  สถานประกอบการในชุมชน  เป็นตน้ 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การแต่งตั้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งนอ้ย  5  ภาคส่วน  เป็นคณะกรรมการด าเนินการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
  2. การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

มีการแต่งตั้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งนอ้ย  5  ภาคส่วน  และมีส่วนร่วมตามขอ้ 2    4 ดีมาก 
มีการแต่งตั้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนอ้ยกวา่  5  ภาคส่วน  แต่มีส่วนร่วมตามขอ้ 2    3 ดี 
มีการแต่งตั้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งนอ้ย  5  ภาคส่วน  แต่ไม่มีส่วนร่วมตามขอ้ 2    2 พอใช ้
มีการแต่งตั้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนอ้ยกวา่  5  ภาคส่วน  และไม่มีส่วนร่วมตามขอ้ 2 1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง   2   ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
   

 

องค์ประกอบที ่ 2  จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

   2.1 ศึกษาสภาพปัญหา  และความตอ้งการท่ีจ าเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
  ค าอธิบาย : สถานศึกษามีการส ารวจสภาพปัจจุบนัของสถานศึกษาอยา่งครบถว้น   มีการส ารวจความ
ตอ้งการของผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งมีการน าขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการของ
ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ชุมชนและทอ้งถ่ินมาวเิคราะห์เพื่อหาจุดท่ีตอ้งการพฒันาและจุดท่ีควรส่งเสริม 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   
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ประเด็นการพจิารณา 
  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในการศึกษา  วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั  และความตอ้งการท่ีจ าเป็นของ

สถานศึกษา 
  2. การส ารวจสภาพทัว่ไปในดา้นต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
  3. การส ารวจความตอ้งการท่ีจะพฒันาการศึกษาของผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

  4. การศึกษา  วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั  และความตอ้งการท่ีจ าเป็นของสถานศึกษา 
  5. การสรุปผลการศึกษา  วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการท่ีจ าเป็นของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  5   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   4  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  5  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  2.2 ก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของการพฒันาอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย  และภาพความส าเร็จของการพฒันา
การศึกษาอยา่งเป็นระบบ  ชดัเจนและเป็นรูปธรรม   โดยมาจากการศึกษา  วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั  และความตอ้งการ
ท่ีจ าเป็นของสถานศึกษา 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การก าหนดวสิัยทศัน์  โดยมาจากการศึกษา  วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั  และความตอ้งการท่ีจ าเป็นของ

สถานศึกษา 
  2. การก าหนดพนัธกิจ  ท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
  3. การก าหนดเป้าหมาย  ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ  และวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
  4. การก าหนดภาพความส าเร็จของการพฒันาการศึกษาอยา่งเป็นระบบ  ชดัเจน และเป็นรูปธรรม   ท่ีสอดคลอ้ง

กบัเป้าหมาย  พนัธกิจ  และวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   
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  2.3 ก าหนดวธีิด าเนินงานท่ีมีหลกัวชิา  ผลการวจิยั หรือขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อา้งอิงได ้ใหค้รอบคลุมการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  เพื่อน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว ้

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการก าหนดวธีิการด าเนินงานท่ีมีหลกัวชิา  ผลการวจิยัหรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์      
ท่ีอา้งอิงได ้ ครอบคลุมการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้   
การส่งเสริมการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล   การพฒันาบุคลากรและการบริหารจดัการ  เพื่อน าไปสู่มาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนดไว ้
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การน าหลกัวชิา  ผลการวจิยัหรือขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อา้งอิงไดม้าก าหนดวธีิการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

  2. การก าหนดวธีิการด าเนินงานการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
กระบวนการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลท่ีชดัเจน 

  3. การก าหนดวธีิการพฒันาบุคลากรและการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรการศึกษา 
เพือ่น าไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว ้

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  3   ขอ้  อยา่งเด่นชดั   สามารถตรวจสอบ    
และเป็นแบบอยา่งได ้ 

4 ดีมาก 

สถานศึกษามีการด าเนินการทั้ง  3   ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ  2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ  1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  3  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

   2.4 ก าหนดแหล่งวทิยาการภายนอกท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางวชิาการ 
  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการส ารวจ    รวบรวมขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกดา้นวชิาการ   มีการจดัท า
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโดยระบุท่ีตั้ง  และแนวทางการสนบัสนุนชดัเจน  พร้อมทั้งมีการก าหนดแหล่งเรียนรู้
ภายนอกท่ีใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานตรงกบัลกัษณะของงานท่ีด าเนินการ 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การส ารวจ  รวบรวมขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกดา้นวชิาการ 
  2. การจดัท าฐานขอ้มูล หรือทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกดา้นวชิาการ  
  3. การระบุท่ีตั้ง  และแนวทงการสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ภายนอกชดัเจน 
  4. การก าหนดแหล่งเรียนรู้ภายนอกดา้นวชิาการท่ีใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ  ตรงกบั

ลกัษณะของงานท่ีด าเนินการ 
 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   
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เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  2.5 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีให้บุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้รียน  รับผดิชอบ  และด าเนินงานตามท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ค าอธิบาย : สถานศึกษามีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานชดัเจน  โดยก าหนดใหบุ้คลากรของ
สถานศึกษา  และผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการด าเนินงาน  พร้อมทั้งมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน  ตรงกบัความสามารถของบุคคล  ซ่ึงท าใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพจิารณา 
  1. การก าหนดใหบุ้คลากรของสถานศึกษารับผดิชอบการด าเนินงาน  ตรงกบัขีดความสามารถของบุคลากร 
  2. การก าหนดใหผู้เ้รียนร่วมรับผดิชอบการด าเนินงาน  ตามศกัยภาพของผูเ้รียน  
  3. การก าหนดบทบาท  หนา้ท่ีของบุคลากรของสถานศึกษาท่ีรับผดิชอบชดัเจน  สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

  4. การก าหนดบทบาท  หนา้ท่ีของผูเ้รียนท่ีผิดชอบชดัเจน  สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

 

   2.6 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา  มารดา  ผูป้กครอง  และองคก์รชุมชน 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการเปิดโอกาสใหบิ้ดา  มารดา  ผูป้กครอง  และองคก์รชุมชนมีส่วนร่วมรับผดิชอบ
ในการด าเนินงาน  พร้อมทั้งมีการก าหนดบทบาท  หนา้ท่ี  และแนวทางการมีส่วนร่วมท่ีชดัเจน  สามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 12 

ประเด็นการพจิารณา 
  1. การเปิดโอกาสใหบิ้ดา  มารดา  ผูป้กครอง  และองคก์รชุมชนไดมี้ส่วนร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษา 
  2. การก าหนดบทบาท  หนา้ท่ีของบิดา  มารดา  ผูป้กครอง  และองคก์รชุมชนในการจดัท าแผนพฒันา ฯ     
    3. การก าหนดแนวทางในการใหค้วามร่วมมือของบิดา  มารดา  ผูป้กครอง  และองคก์รชุมชน  อยา่งชดัเจน  
สามารถน าไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  3   ขอ้  และสามารถเป็นตน้แบบได ้ 4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ  1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  3  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

   2.7 ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ค าอธิบาย : สถานศึกษามีการระบุแหล่งท่ีมาของงบประมาณ  และทรัพยากรชดัเจน  มีการระบุประเภทของ
งบประมาณ  และทรัพยากร   มีการระบุจ านวนงบประมาณและทรัพยากรท่ีใชใ้นการด าเนินงานชดัเจน   พร้อมทั้งมี
การระบุรายละเอียดการใชง้บประมาณและทรัพยากรชดัเจนและคุม้ค่า 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การระบุแหล่งท่ีมาของงบประมาณและทรัพยากร 
  2. การระบุประเภทของงบประมาณและทรัพยากร 
  3. การระบุจ านวนงบประมาณและทรัพยากร 
   4. การระบุรายละเอียดของการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งชดัเจน  และคุม้ค่า 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

 

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   
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 2.8 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 

  ค าอธิบาย :สถานศึกษามีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  โดยใชฐ้านขอ้มูลของผลการด าเนินงานของ
แผน / โครงการ / กิจกรรมในรอบปีท่ีผา่นมา    มีการก าหนดโครงการ / กิจกรรมท่ีครอบคลุมกบังานในทุกฝ่าย   
พร้อมทั้งมีรายละเอียดของแผนปฏิบติัการประจ าปีชดัเจน  และไดผ้า่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การสรุปผลการด าเนินงานของแผนปฏิบติัการประจ าปีในรอบปีท่ีผา่นมา  
  2. การปรับปรุง  พฒันาแผนปฏิบติัการประจ าปีในรอบปีบนฐานขอ้มูลของผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา 
  3. การก าหนดโครงการ / กิจกรรมท่ีครอบคลุมกบัทุกงาน    

  4. การระบุรายละเอียดแผน / โครงการ / กิจกรรม  มีการระบุวตัถุประสงค ์  เป้าหมาย  การจดัสรรงบประมาณ  

และระยะเวลาของการด าเนินงานตามแผนอยา่งชดัเจน   
  5. คณะกรรมการสถานศึกษาไดพ้ิจารณาเห็นชอบของแผนปฏิบติัการประจ าปี 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  5   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   4  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  5  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
องค์ประกอบที ่ 3   จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

  3.1 สถานศึกษามีระบบบริหารโดยใชแ้นวคิด  ทฤษฎี   หรือผลงานวจิยัท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทของ
สถานศึกษา 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการโดยใชแ้นวคิด  ทฤษฎี หรือผลงานวิจยั  ใชเ้ทคนิคการบริหาร
และการจดัการใหส้ามารถด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ เช่น  การใชว้งจรการพฒันาคุณภาพของเดมม่ิง  (PDCA)  
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  (SBM)   การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  (TQM)  เป็นตน้ มีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์
ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะเหตุการณ์ของบริบทท่ีเปล่ียนไป   มีระบบและกลไกการตรวจสอบการปฎิบติังานชดัเจน 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การน าแนวคิด  ทฤษฎี  หรือผลงานวจิยั  มาใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ  ครบวงจร 
  2. การพฒันาองคก์ร  และระบบการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพ  เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง  และบริบทของ

สถานศึกษา 
  3. การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะเหตุการณ์ของบริบทท่ีเปล่ียนไป    
  4. มีระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   
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เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

   3.2 มีการบริหารจดัการโดยเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการบริหารจดัการ  ซ่ึงมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมาจากตวัแทน
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาท่ีแทจ้ริง  ตามท่ีกฎหมายก าหนด  บุคลากร  ผูป้กครอง  ผูน้ าชุมชน   และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในแต่ละขั้นตอน   ร่วมคิด   ร่วมวางแผน  ร่วมด าเนินการ  ร่วมก ากบั
ติดตาม  ใหก้ารสนบัสนุน  แนะน า  ส่งเสริมกิจการของสถานศึกษา  และร่วมรับผดิชอบผลการด าเนินการ   มีการ
ควบคุม  ประเมินผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินมาปรับใชใ้นการพฒันาต่อไป 

ประเด็นการพจิารณา 
  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  ร่วมพฒันาสถานศึกษา 
  2. การก าหนดทิศทาง  การบริหารสถานศึกษา  (วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  และเป้าหมาย)  โดยการมีร่วมมือของ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  3. การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในรอบปีท่ีด าเนินการ  ดว้ยกระบวนการวเิคราะห์  และการมีส่วนร่วม

ของผูเ้ก่ียวขอ้ง   โดยใชฐ้านขอ้มูลของผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา   
  4. การจดัสรรงบประมาณ  และทรัพยากรท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายความส าเร็จ 
  5. การควบคุม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินการ  พร้อมทั้งการน าผลการด าเนินการมาปรับปรุงการ

ด าเนินงาน  และปรับเป้าหมายความส าเร็จในรอบปีถดัไป 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  5   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   4  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  5  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
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  3.3 มีการจดัองคก์ร  โครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูง  และปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสม
ตามสถานการณ์ 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการจดัองคก์รตามโครงสร้างการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบักฎ  ระเบียบวา่ดว้ยการ
แบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา  ตามท่ีหน่วยงานตน้สังกดัก าหนด  มีการก าหนดบทบาท  หนา้ท่ีความรับผิดชอบ
และมาตรฐานของหน่วยงานท่ีชดัเจน  มีค  าสั่งมอบหมายงาน  การควบคุม  ก ากบั  นิเทศ  ติดตาม  ประเมิน  และ
ทบทวน  ปรับเปล่ียนโครงสร้างใหเ้หมาะสมกบัทิศทางการบริหารสถานศึกษา 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การจดัองคก์รการบริหาร  ประกอบดว้ย  การจดัโครงสร้างการบริหาร  การก าหนดบทบาท  หนา้ท่ี  ความ

รับผดิชอบ  และมาตรฐานการปฏิบติังาน 

  2. การจดัครูและบุคลากรรับผดิชอบเหมาะสมตามโครงสร้าง 
  3. การบริหารดว้ยระบบคุณภาพ  ประกอบดว้ย  การวางแผน  การน าแผนไปสู่การปฏิบติั  การควบคุม  ก ากบั  

นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล   และการปรับปรุงและพฒันา 
  4. การพฒันาองคก์ร  และระบบการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  3.4 มีการกระจายอ านาจ  โดยก าหนดผูรั้บผดิชอบงาน  พร้อมทั้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่ง
ชดัเจน 

  ค าอธิบาย : สถานศึกษามีการก าหนดขอบเขต  บทบาท  หนา้ท่ี  ความรับผดิชอบ  และมาตรฐานการปฏิบติั
ของหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหาร   มีการมอบหมายการตดัสินใจ  และความรับผิดชอบตามบทบาท  หนา้ท่ี  
ความรับผดิชอบ   มีการติดตาม  ประเมินผลการปฏิบติังานตามขอบเขต   บทบาท   หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย    และ     
มีการน าผลการประเมินมาใชใ้นการสร้างแรงจูงใจ  และพฒันาสมรรถนะของบุคลากร 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การก าหนดขอบเขต  บทบาท  หนา้ท่ี  ความรับผดิชอบและมาตรฐานการปฏิบติัของหน่วยงานตาม

โครงสร้างการบริหาร 
  2. การมอบหมายการตดัสินใจ  และความรับผดิชอบตามบทบาท  หนา้ท่ี  ความรับผดิชอบ 

  3. การติดตาม  ประเมินผลการปฏิบติังานตามบทบาท  หนา้ท่ี  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4. การน าผลการประเมินมาใชใ้นการสร้างแรงจูงใจ  และพฒันาสมรรถนะบุคลากร 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  3.5 มีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ อยา่งเป็นระบบ  ครอบคลุม  เพียงพอต่อการน าไปใช ้ และ
เป็นปัจจุบนั  สามารถสืบคน้ไดง่้ายและรวดเร็ว 

  ค าอธิบาย : สถานศึกษามีโครงสร้าง  กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ   มีการจดับุคลากร  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ 

โปรแกรม  และส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ   เหมาะสม  และสนบัสนุน  ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาระบบอยา่ง
ต่อเน่ือง   การจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศเป็นระบบ  ถูกตอ้ง   ครบถว้น  สมบูรณ์  และเป็นปัจจุบนั   ครอบคลุมงานดา้น
วชิาการ   งบประมาณ   บุคลากร  บริหารทัว่ไป  และขอ้มูลสนบัสนุนต่าง ๆ  เช่น  ขอ้มูลองคก์รชุมชน   แหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานท่ี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ฯลฯ  ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถเช่ือมโยงกบัระบบ
สารสนเทศของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความสะดวก  
รวดเร็วในการน ามาใชบ้ริหารจดัการและจดัการเรียนรู้ 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การบริหารระบบสารสนเทศ  การวางแผน  การปฏิบติั  การตรวจสอบ  ติดตาม  การปรับปรุง  และพฒันา 
  2. การจดัปัจจยัพื้นฐาน  บุคลากร  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ โปรแกรม  และส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ  เหมาะสม  

และการสนบัสนุน  ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง 
  3. การจดัเก็บและพฒันาขอ้มูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมงานดา้นวิชาการ   งบประมาณ   บุคลากร  บริหารทัว่ไป  

และขอ้มูลสนบัสนุนต่าง ๆ   เช่น  ขอ้มูลองคก์รชุมชน   แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ฯลฯ  ท่ีเป็นระบบ  ถูกตอ้ง  ครบถว้น  สมบูรณ์  และเป็นปัจจุบนั 

  4. การมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของการใชข้อ้มูลสารสนเทศในการบริหารจดัการท่ีมีความรวดเร็ว  
ถูกตอ้ง  ครบถว้น  สมบูรณ์  และเป็นปัจจุบนั  สามารถเช่ือมโยงเขา้ระบบเครือข่ายของหน่วยงานตน้สังกดัได ้

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
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องค์ประกอบที ่ 4   ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  4.1 มีการวางแผนในการด าเนินงานตามแผนโดยยดึหลกัการมีส่วนร่วม 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงาน  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีในการ
ด าเนินงานชดัเจน     มีการประชุมผูรั้บผดิชอบ  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เพื่อวางแผนด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ   มีการเตรียม
วสัดุ  อุปกรณ์  สถานท่ี  งบประมาณ  ฯลฯ   
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การแต่งคณะกรรมการด าเนินงาน  โดยมอบหมายใหบุ้คลากร  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานชดัเจน 

  2. การก าหนดบทบาท  หนา้ท่ี  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  3. การประชุมคณะกรรมการ  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อวางแผนด าเนินงาน 

  4. การเตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ  อุปกรณ์   สถานท่ี  งบประมาณ  ฯลฯ  ก่อนด าเนินงาน   
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  4.2 มีการด าเนินงานตามแผนพฒันาอยา่งเป็นระบบตามท่ีก าหนดไว ้
  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิทินปฏิบติังานท่ีก าหนดไว ้  มีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาอยา่งเป็นระบบ   คณะกรรมการ  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามบทบาท  หนา้ท่ี   อยา่งเตม็ศกัยภาพ   
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิทินปฏิบติังานในแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
  2. การด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดในแผนพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
  3. การใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานของคณะกรรมการ ตามบทบาท  หนา้ท่ี ท่ีก าหนดอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

  4. การใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามบทบาท  หนา้ท่ี ท่ีก าหนดอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 

 

 

 

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 18 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

   4.3 มีการส่งเสริม  สนบัสนุน  นิเทศ  ติดตามการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ  เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   มีระบบการนิเทศ   ติดตามการด าเนินงานชดัเจน เพื่อเร่งรัด  และพฒันาการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การส่งเสริม  สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ  เช่น  งบประมาณ    ทรัพยากร  บุคลากร  เป็นตน้  ตามความจ าเป็น 

  2. การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ก ากบั   ติดตามการด าเนินงาน 

  3. การนิเทศ  ก ากบั   ติดตามการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

  4. การน าผลการนิเทศ  ก ากบั  ติดตามมาปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
   

4.4 มีการประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการประเมินผล  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา  บุคลากรภายในสถานศึกษา  ผูเ้รียน  
ผูป้กครอง  ละผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา  อยา่งต่อเน่ือง  มีการจดัท าเคร่ืองมือการประเมินท่ีเช่ือถือไดแ้ละวดัไดต้รง
กบัวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน  พร้อมทั้งมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
 

 

 

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 19 

ประเด็นการพจิารณา 
  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล  ชดัเจน 

  2. การจดัท าเคร่ืองมือประเมินผลการด าเนินงานท่ีเช่ือถือได ้ สามารถวดัไดต้ามกบัวตัถุประสงคข์องการ
ด าเนินงาน 

  3. การประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  เป็นระยะ ๆ  โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน  และประเมินจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งท่ีหลากหลาย 

  4. การจดัเก็บ  และรวบรวมขอ้มูลการประเมินท่ีครอบคลุมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 

  5. การน าผลการประเมินในแต่ละระยะ  มาปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  5   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   4  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  5  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  4.5 มีการวเิคราะห์  และมีรายงานผลการด าเนินงานท่ีชดัเจน  พร้อมทั้งน าผลไปใชใ้นการวางแผนพฒันางานต่อไป 

  ค าอธิบาย : สถานศึกษามีการวเิคราะห์  ผลการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  และประเมินผล  อยา่งเป็นระบบ   มี
การสรุปผลในภาพรวมของการด าเนินงาน    มีการรายงานผลการด าเนินงานอยา่งชดัเจน  โดยการรายงานใหเ้ห็นถึง
ผลการด าเนินงานวา่บรรลุวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด  และมีการสรุปประเด็นปัญหา  อุปสรรค ์ และจุดเด่นดา้น
ต่าง ๆ  ชดัเจน   พร้อมทั้งมีการน าผลการประเมินไปพิจารณาในการวางแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อไป 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การศึกษา  วเิคราะห์ผลการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  และผลการประเมนผลการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

  2. การสรุปผลการด าเนินงานอยา่งถูกตอ้ง  และชดัเจน 

  3. การจดัท ารายงานผลการด าเนินงานอยา่ง  สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงานวา่บรรลุวตัถุประสงค์
มากนอ้ยเพียงใด  และมีการสรุปประเด็นปัญหา  อุปสรรค ์ และจุดเด่นดา้นต่าง ๆ  อยา่งไร 

  4. การน าผลการประเมินไปใชใ้นการวางแผนพฒันางานต่อไป   
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 20 

องค์ประกอบที ่ 5   จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   5.1 มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีการวางแผนการ
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ  มีการก าหนดกรอบการติดตาม   ตรวจสอบ   พร้อมทั้งการสร้างเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือได ้  
ใชใ้นการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โดยใหค้วามส าคญักบัคุณภาพผูเ้รียนเป็นอนัดบัแรก  และเช่ือมโยงถึง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  รวมถึงเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาดว้ย 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การแต่งคณะกรรมการติดตาม   ตรวจสอบคุณภาพ   
  2. การก าหนดบทบาท  หนา้ท่ี  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  3. การก าหนดกรอบการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ  ท่ีครอบคลุมคุณภาพผูเ้รียน  มาตรฐานการศึกษา  และ

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
  4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือได ้ สามารถใชต้รวจสอบความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานได ้
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

 

  5.2 มีการติดตาม  ตรวจสอบความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และสารสนเทศท่ีต่อเน่ือง   มีการติดตาม   ตรวจสอบ
คุณภาพทุกปี   มีการติดตาม  ตรวจสอบอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง   ทั้งระหวา่งด าเนินงาน  และหลงัด าเนินงาน 
ประเด็นการพจิารณา 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  สารสนเทศในดา้นต่าง ๆ  อยา่งต่อเน่ือง 
2. การติดตาม   ตรวจสอบคุณภาพระหวา่งด าเนินงาน 
3. การติดตาม   ตรวจสอบคุณภาพหลงัด าเนินงาน 
4. การติดตาม   ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกปี 

 
 
 
 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 21 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  5.3 บุคลากรของสถานศึกษามีส่วนในการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการจดัใหบุ้คลากรในสถานศึกษา  นกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชน  มีส่วนร่วมใน
การติดตาม   ตรวจอบคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบ  และต่อเน่ือง    
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การมีส่วนร่วมในการติดตาม   ตรวจสอบคุณภาพของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
  2. การมีส่วนร่วมในการติดตาม   ตรวจสอบคุณภาพของนกัเรียน 
  3. การมีส่วนร่วมในการติดตาม   ตรวจสอบคุณภาพของผูป้กครอง 
  4. การมีส่วนร่วมในการติดตาม   ตรวจสอบคุณภาพของชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  5.4 มีการจดัท ารายงานการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ  พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการจดัท ารายงานการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยา่งชดัเจน  ครอบคลุม
ถึงผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  มีการวเิคราะห์ผลการติดตาม   ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
พร้อมทั้งมีการน าผลมาก าหนดมาตรการในการเร่งรัด  พฒันาคุณภาพต่อไป 

ประเด็นการพจิารณา 
  1. การวเิคราะห์ผลการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
  2. การจดัท ารายงานการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาชดัเจน 

  3. การน าผลการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาก าหนดแผนพฒันาคุณภาพ 

  4. การน าผลการติดตาม  ตรวจสอบมาก าหนดมาตรการในการเร่งรัด  และพฒันาคุณภาพ 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 22 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

องค์ประกอบที ่ 6  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  6.1 มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนในการประเมินคุณภาพภายใน 

  ค าอธิบาย : สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   มีก าหนดผูรั้บผิดชอบ  บทบาท  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในแต่ละดา้นในกระบวนการประเมิน
ชดัเจน  และจดัเตรียมขอ้มูลดา้นต่าง ๆ  รวมถึงผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา  ในทุก ๆ ดา้น  อยา่งละเอียด ชดัเจน 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2. การก าหนดบทบาท  หนา้ท่ี  และความรับผดิชอบแต่ละดา้นในการประเมินคุณภาพภายในชดัเจน 
  3. การเตรียมขอ้มูลดา้นต่าง ๆ  รวมถึงผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา  ในทุก ๆ ดา้น  อยา่งละเอียด   
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  3    ขอ้  สามารถตรวจสอบและแบบอยา่งได ้ 4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  3  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  6.2 มีการก าหนดกรอบ  เกณฑ ์ และวธีิการประเมินท่ีชดัเจน และครอบคลุม โดยใชเ้คร่ืองมือการประเมินท่ีมี
คุณภาพเช่ือถือได ้

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการศึกษามาตรฐาน  ตวัช้ีวดัของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อก าหนด
กรอบการประเมินใหช้ดัเจน  และครอบคลุมทุกมาตรฐาน  ทุกตวับ่งช้ี  มีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นการประเมินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และตรงกบัความตอ้งการท่ีจะประเมิน   และมีการก าหนดรูปแบบ   วธีิการ
ประเมินหลากหลาย  ชดัเจน   พร้อมทั้งมีการจดัท าเคร่ืองมือการประเมินตามกรอบ  เกณฑ ์ และรูปแบบ  วธีิการ
ประเมินชดัเจนและเช่ือถือได ้

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 23 

ประเด็นการพจิารณา 
  1. การศึกษามาตรฐาน  ตวัช้ีวดัของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2. การก าหนดกรอบการประเมินท่ีครอบคลุมทุกมาตรฐาน  ทุกตวับ่งช้ี 

  3. การก าหนดเกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจน สามารถประเมินไดช้ดัเจน  ถูกตอ้ง 
  4. การก าหนดรูปแบบ  และวิธีการประเมินท่ีชดัเจนและหลายหลาย 
  5. การจดัท าเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือได ้ สามารถประเมินไดม้าตรฐานเดียวกนั 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  5   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   4  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  5  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  6.3 มีการประเมินคุณภาพโดยบุคลากรภายในหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง   
  ค าอธิบาย : สถานศึกษามีการจดัใหบุ้คลากรภายใน  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เช่น  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ผูน้ าชุมชน  
ผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นตน้  มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายใน   มีการรวบรวมผลการประเมิน  และสรุปผลการ
ประเมินอยา่งชดัเจน  ท าใหส้ามารถมองเห็นถึงขีดความสามารถในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาวา่บรรลุตาม
เป้าหมาย  หรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่ 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การมีส่วนร่วมในการประเมินของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
  2. การมีส่วนร่วมในการประเมินของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  3. การรวบรวมและสรุปผลการประเมินท่ีบ่งบอกถึงขีดความสามารถในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

อยา่งชดัเจน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  3    ขอ้  มีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชดัเจน  
สามารถตรวจสอบได ้ 

4 ดีมาก 

สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  3  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 24 

องค์ประกอบที ่ 7   จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

  7.1 มีการวางแผนในการจดัท ารายงานอยา่งเป็นระบบ 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการจดัท ารายงานชดัเจน   โดยมีการก าหนดบทบาท  
หนา้ท่ี  ความรับผิดชอบชดัเจน   มีการก าหนดกรอบ  รูปแบบการรายงานชดัเจน  และครอบคลุม   มีการจดัเตรียมส่ือ  
วสัดุ  อุปกรณ์  และส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัคณะกรรมการจดัท ารายงานอยา่งสมบูรณ์ พร้อมใชง้าน 

ประเด็นการพจิารณา 
  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานประจ าปี  พร้อมทั้งก าหนดบทบาท  หนา้ท่ี  ความรับผดิชอบชดัเจน 

  2. การก าหนดกรอบ  และรูปแบบรายงานท่ีครอบคลุมขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ  สามารถท าใหม้องเห็นถึงผลการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งชดัเจน 

  3. การจดัสรรหาส่ือ  วสัดุ  อุปกรณ์  และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสมบูรณ์พร้อมใชง้าน 

  4. การรวบรวมขอ้มูล  หลกัฐานการด าเนิน  รวมถึงผลการประเมินคุณภาพภายในอยา่งครบถว้น 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4    ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  7.2 มีการจดัท ารายงาน  น าเสนอ  และเผยแพร่ทุกปี 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  โดยการ
น าเสนอขอ้มูลดา้นต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ผลการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา  และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปีของสถานศึกษา   มีการรายงานท่ีครอบคลุมทุกมาตรฐาน  ทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   มีการน าเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั  และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกปี 

ประเด็นการพจิารณา 
  1. การวเิคราะห์ผลการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา    และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

อยา่งเป็นระบบ 

  2. การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่งครบถว้นสมบูรณ์
ตามรูปแบบท่ีก าหนดไว ้

  3. การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ทุกปี 

  4. การน าเสนอรายงานประจ าปี ฯ  ต่อหน่วยงานตน้สังกดั  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 25 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4    ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

  7.3 มีการน าเสนอขอ้มูล  และผลการประเมินอยา่งสมบูรณ์   และครบถว้นทั้ง  4   ส่วน  ตามท่ีก าหนด 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ท่ีน าเสนอ
ขอ้มูลของสถานศึกษาทั้งปริมาณ และคุณภาพชดัเจน  โดยมีการน าเสนอสาระส าคญัทั้ง   4   ส่วน  คือ  1) ขอ้มูล
พื้นฐาน  ไดแ้ก่   ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานศึกษา  นกัเรียน  บุคลากร   ทรัพยากร  ชุมชน  เกียรติบตัร  ช่ือเสียง  ผลการ
ด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา   และจุดเด่นของสถานศึกษา  เป็นตน้    2) แผนพฒันาการจดัการศึกษา  เช่น  วสิัยทศัน์  
พนัธกิจ  เป้าประสงค ์ วธีิการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย   และเกณฑท่ี์คาดหวงัตามตวับ่งช้ีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  เป็นตน้   3)  ผลการด าเนินการจดัการศึกษา  โดยน าเสนอผลการพฒันาตามตวับ่งช้ีมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  พร้อมทั้งมีสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามตวับ่งช้ีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   4) สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช ้ โดยสรุปเป็นภาพรวมในแต่ละดา้น  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชดัเจน  มีขอ้เสนอแนะ  สรุปจุดเด่น  และจุดท่ีควรพฒันาอยา่งชดัเจน  พร้อมทั้งเสนอทิศทางการพฒันาในอนาคตดว้ย   
ประเด็นการพจิารณา 
  1. ความถูกตอ้งในการน าเสนอขอ้มูลดา้นปริมาณ 

  2. ความครอบคลุมในการน าเสนอขอ้มูลดา้นคุณภาพ 

  3. การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาครอบคลุมทุกมาตรฐาน 

  4. ความสมบูรณ์  ครบถว้นของสาระส าคญัในแต่ละส่วน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

 

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 26 

องค์ประกอบที ่  8   จัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
  8.1 มีการวเิคราะห์ผลการประเมินภายนอก  ภายใน  ผลการตรวจสอบคุณภาพ  และผลการประเมินอ่ืน ๆ   
  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการศึกษา  วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ผลการตรวจสอบ
คุณภาพ  และผลการประเมินอ่ืน ๆ  อยา่งเป็นระบบ  มีแบบแผนตามหลกัการ 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การศึกษา  วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  อยา่งเป็นระบบ 

  2. การศึกษา  วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อยา่งเป็นระบบ 

  3. การศึกษา  วเิคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยา่งเป็นระบบ 

  4. การศึกษา  วเิคราะห์ผลการประเมินอ่ืน ๆ  อยา่งเป็นระบบ 
    เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

 

  8.2 มีการน าผลการวเิคราะห์ผลการประเมินภายใน  ผลการตรวจสอบคุณภาพ  และผลการประเมินอ่ืน ๆ  ไป
ใชใ้นการวางแผนพฒันา 

  ค าอธิบาย :  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน  ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และผล
การประเมินอ่ืน ๆ   มาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพทุกระยะหรือทุกรอบการพฒันา  
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
ประเด็นการพจิารณา 
  1. การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาปรับปรุง  พฒันาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
  2. การน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาปรับปรุง  พฒันาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
  3. การน าผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มาปรับปรุง  พฒันาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
  4. การน าผลการประเมินอ่ืน ๆ  มาปรับปรุง  พฒันาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 

 

 

 

 

 



เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน   

กลุ่มงานส่งเสริม  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 27 

    เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน ระดบัคุณภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง  4   ขอ้   4 ดีมาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   3  ขอ้   3 ดี 
สถานศึกษามีการด าเนินการ   2   ขอ้   2 พอใช ้
สถานศึกษามีการด าเนินการ   1  ขอ้   1 ควรปรับปรุง 
สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการทั้ง  4  ขอ้   0 ตอ้งปรับปรุง 
 

 

เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน 
 

 

 

 

 

 
 
 0.00 – 1.00        หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 
 1.01 – 2.00 หมายถึง ควรปรับปรุง 
 2.01 – 3.00 หมายถึง พอใช ้

 3.01 – 4.00 หมายถึง ดี 
 4.01 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 

การปรับค่าคะแนน    จากคะแนนเต็ม  4  คะแนน  เป็น  5  คะแนน 

คะแนนเฉล่ียรวมทั้ง 8  องคป์ระกอบ  ×  
4

5
 


