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กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) สรุปได้
ดังนี้ 

 
1) ด้านปัจจัย   

              1.1) บุคคล  
จ านวนครูที่เพียงพอ ครูมีวุฒิที่ตรงตามที่สอน/การสอนตามความถนัด คุณลักษณะและ

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ภาวะผู้น าของผู้บริหารและความสามารถในการบริหารจัดการ  
1.2) ทรัพยากร เทคโนโลยี  

ความเหมาะสมของหลักสูตรกับผู้เรียนและท้องถิ่น ความเหมาะสมและเพียงพอของ
ห้องเรียน อาคารเรียน สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี งบประมาณ ความหลากหลายของแหล่งเรียนรู้  

 
2) ด้านกระบวนการ  

2.1) การบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการตามภาระงานของสถานศึกษา  
2.2) ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ความสามารถ 

ของครูการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2.3) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3) ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์  
 3.1) คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ความรู้และทักษะของผู้เรียน และสมรรถนะของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นต้น 
 3.2) สถานศึกษามีคุณภาพเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับจากชุมชน  

ความพึงพอใจของชุมชนต่อสถานศึกษา ความเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา  
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 5 
การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
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กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม

ตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

 ทรัพยากรบุคคล   
1. ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  

1. มีจ านวนครูเพียงพอ 
ตามเกณฑ์ 

1.1 ครูครบชั้น 
1.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1:25 

- การจัดชั้นเรียน 
- สัดส่วนครูต่อนักเรียนตามเกณฑ์ที่   

ก.ค.ศ.ก าหนด 

- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  เป็น
ต้น 

- ตรวจสอบเอกสาร 
2. มีครูสอนตรงตาม

วิชาเอก-โท/ความถนัด 
 ครูมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน/ครู    
 สอนตามความถนัด 

- ทะเบียนประวัติของครู 
- แผนการจัดชั้นเรียน 
- Portfolio ของครู 
- บันทึกการประชุม ค าสั่งมอบหมาย

งาน  

- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  เป็น
ต้น 

- ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยที่
ปรากฏ  

3. ครูมีจรรยาบรรณตาม  
มาตรฐานวิชาชีพครู 

คุณลักษณะครูตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพครู 9 ข้อ ของคุรุสภา  

 

- Portfolio ของครู 
- บันทึกการประชุม  
- ค าสั่งมอบหมายงาน  
- ภาพถ่าย 
   ฯลฯ 

- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร  
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม

ตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม

ตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

 4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และ มีความสามารถ
ในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
4.2 บริหารจัดการโดยใช้หลักการ               
      มีส่วนรว่มโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
4.3 สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยใน                 
      การบริหารจัดการ 
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ใน

วิชาที่สอน และส่งเสริมสนับสนุน  ให้
ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 

4.5 มีระบบการนิเทศ ติดตาม  
      ตรวจสอบการน าหลักสูตร   
      สถานศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอน  
4.6 มีระบบการก ากับ ติดตามและนิเทศให้

ครูน าผลการเรียนรู้ไปปรับปรุง การ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

4.7 สร้างและเสริมความสัมพันธ์  
      ระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน 

แหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ 
และองค์กรในท้องถิ่นเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

-ค าสั่งมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ              
การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ  และการบริหารทั่วไป 

-รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 

-ข้อมูลการพัฒนาครูและการศึกษา
ต่อ 

-ตัวอย่างสื่อ นวัตกรรมการสอน และ
การบริหารจัดการ 

-แผนและปฏิทินการนิเทศการเรียน             
การสอน หรือนิเทศภายใน 

- งาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์และร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 

ฯลฯ 

-สัมภาษณ์ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง    
  และผู้เกี่ยวข้อง 
-สังเกต 
-ตรวจสอบเอกสาร  
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม

ตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

ทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณ   
1.บริบทโรงเรียนที่ได้
มาตรฐาน 
2.หลักสูตรเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อาคารสถานที่  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.1 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

1.2 มีอาคารที่มั่นคง มีห้องเรียน  
      ห้องปฏิบัติการ พื้นที่พักผ่อนและ                  
      สิ่งอ านวยความสะดวกสะดวก 
      เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
      ปลอดภัย 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อม ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สวนหย่อม สิ่ง
อ านวยความสะดวก 

- สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนเชิงประจักษ์  

- แผนการควบคุมดูแล ซ่อมบ ารุง
อาคารสถานที่ 

- บันทึกการประชุม ค าสั่งมอบหมาย
งาน  

- แผนการใช้งบประมาณประจ าปี  
ฯลฯ 

- สอบถาม/สัมภาษณ์ 
- สังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 

๒. การมีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
และท้องถิ่น 

 

2.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่   
       เหมาะสมกับผู้เรียน ท้องถิ่น  
และแสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
2.2 มีรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมที่  
      หลากหลายใหผู้้เรยีนเลือกตาม                    

- หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร 

- สารสนเทศหรือท าเนียบแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 

-สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-สังเกต 
-ตรวจสอบเอกสาร 
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม

ตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

       ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 
2.3 รายวิชามีความชัดเจน ตอบสนอง  ต่อสาระ

การเรยีนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ สะดวก
ต่อการน าไปใช้ 

บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ของสถานศึกษา 

   ฯลฯ 

๓. การมีสื่อ/อุปกรณ ์
เทคโนโลยีที่ทันสมยั
เหมาะสม และเพียงพอ 

 
 
 
 

3.1 วัสดุ ครุภณัฑ์ส านักงาน/เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องอัดส าเนา ฯลฯ เหมาะสมเพยีงพอ 

3.2 การมีคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็กและกลาง 
มี 20 เครื่อง/โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 
ใหญ่ และใหญ่พเิศษ มี 40 เครื่อง/โรงเรียน) 

3.3 มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน และ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อ
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

-แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อ                     
การปฏิบัติงานและเพื่อการเรยีนการ
สอน 

-ระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลย ี
- ทะเบียนสื่อ นวัตกรรมการเรยีน               

การสอน 
  ฯลฯ 

-สอบถาม/สัมภาษณ ์
-สังเกต 
-ตรวจสอบเอกสาร 
 
 

4. แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน
หลากหลาย 

4.1 มีห้องสมุดที่ให้บริการด้าน                 
การเรียนการสอนและอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

4.2 มีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการเรียนการสอน 

4.3 มีห้องสมุด ห้องปฏิบัติ ศูนย์

-ข้อมูลสารสนเทศหรือท าเนียบแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
โครงการที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ระบบสื่อเทคโนโลยีในห้องสมุด 

-สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-สังเกต 
-ตรวจสอบเอกสาร 
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม

ตรวจสอบ 
ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ส าหรับ
ผู้เรียน ชุมชนศึกษาค้นคว้า 

ห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ 

5. งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน 

(การจัดงบประมาณตาม
มาตรฐานการจัดการทาง
การเงิน) 

 

1) วางแผนการใช้งบประมาณ 
3) จัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
4) บริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ 
5) รายงานทางการเงินและผลการด าเนนิงาน 
6) บริหารสินทรัพย ์
7) ตรวจสอบภายใน 
* จัดสรรงบประมาณตามผลงานความตอ้งการและจ าเป็น 

-กิจกรรม และต้นทุนของหน่วยงาน 
-ระบบควบคุมและบริหารความเสี่ยง 
-ระบบและกลการตรวจสอบตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

-สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-สังเกต 
-ตรวจสอบเอกสาร 

 
 

องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

การบริหารจัดการ 
1. วิสัยทัศน์ และ

พันธกิจ 
2. การบริหารจัดการ

ดี ใช้โรงเรียนเป็น
ฐานเน้นการมี
ส่วนร่วม 

1. การบริหารจัดการที่ใช้
โรงเรียนเป็นฐานเน้น
การมี ส่วนร่วม 

1.1 มีการบริหารจัดการโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม 

1.2 มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทาง

- แผนภูมิ โครงสร้างการบริหาร 
- บันทึกการประชุม 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
- ค าสั่งมอบหมายงาน 
- บันทึกการนิเทศภายใน 

-สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบเอกสาร 
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

 
 

วิชาการ  
1.3 มีการจัดระบบการดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ถึงผู้เรียน 

-ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

  ฯลฯ 

2. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 2.1 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

2.2 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ก าหนดวิสัยทัศน์ 

2.3 พันธกิจตอบสนองและมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
- บันทึกการประชุม 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา /

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ค าสั่งมอบหมายงาน 
ฯลฯ 
 

-สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบเอกสาร 
 

กระบวนการเรียนรู้ 
1.  การจัด

กระบวนการ 
   เรียนรู้เน้นผู้เรียน  
   เป็นส าคัญ 
 

1. ครูมีความสามารถใน     
การจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

1. รู้จักผู้เรียนเป็นรายุคคล 
2. ใช้ข้อมูลผู้เรียนในการวางแผน                

การจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

3. มีความสามารถออกการเรียนรู้ที่

1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
3. หลักสุตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. หน่วยการเรียนรู้และแผนการ
จัดการ  

- สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบเอกสาร  
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด การ
จัดการการเผชิญสถานการณ์ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. มีความสามารถในการสร้างและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
และใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน 

5. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

6. มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

7. มีความสามารถในการจัดการชั้น
เรียน 

   เรียนรู ้
4.ตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผล              
   การเรียนรู้ 
5. สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม              
    การเรียนรู้ที่ครูใช้ช่วยในการจัดการ 
    เรียนการสอน 
 

2. การจัดบรรยากาศ           
การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาผู้เรียน 

1.มีการจัดบรรยากาศภายใน ชั้น
เรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. สภาพอาคารสถานที่ 
2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใน             
    การปรับปรุงพื้นที่และการบริการ 
3. บรรยากาศในห้องเรียน 

- สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบเอกสาร 
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

4..แบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและร่องรอยการ
ปรับปรุง 

 3.การใช้กระบวนการวิจัย   
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

มีการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

1. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
2. รายงานการอบรมศึกษาดูงาน 
3. สื่อ นวัตกรรม 

-สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
-ตรวจสอบอกสาร 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 

การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

1. มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

3. มีการจัดระบบการบริหารและ
สารสนเทศ 

4. มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

- สรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
   ฯลฯ 

- สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบเอกสาร 
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

6. มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

7. มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

8. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้เรียน   
ผู้เรียนมีคุณภาพ
มาตรฐาน มี
พัฒนาการทุกด้าน 
เป็นคนดี คนเก่ง มี
ความสุข  

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  

1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรของผู้เรียน  
  1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  2) ซื่อสัตย์สุจริต 
  3) มีวินัย 
  4) ใฝ่เรียนรู้ 

1.โครงการ/กิจกรรม 
2.บันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนที่แสดง 
   ถึงคุณลักษณะ 
3.สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนที่แสดง 
   ถึงคุณลักษณะ 
  

- สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี/
โครงการ/ 
   กิจกรรม  
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ภาพถ่าย 
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

  5) อยู่อย่างพอเพียง 
  6) มุ่งม่ันในการท างาน 
  7) รักความเป็นไทย 
  8) มีจิตสาธารณะ 

 

2. ผู้เรียนความรู้และ
ทักษะ ตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน  

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ
ผู้เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ย
ระดับชาติ  

3.ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.รายงานผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 
5.รายงานการทดสอบ(O-Net) ของ

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ 

- ตรวจสอบเอกสาร 
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

3. ผู้เรียนมีความสามารถ
ตามสมรรถนะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1) ความสามารถในการ

สื่อสาร 
 2) ความสามารถในการคิด 
 3) ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 
 4) ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 
 5) ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

1.โครงการ/กิจกรรม 
2.แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
  
 

-สังเกต/สอบถาม/สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง 

-ตรวจสอบเอกสาร 

สถานศึกษา   
1. สถานศึกษาเป็นที่

ยอมรับจากชุมชน 
2. สถานศึกษามี

คุณภาพตาม
มาตรฐานเป็น
แบบอย่าง และให้

1. สถานศึกษาเป็น
แบบอย่างที่ดี ในด้าน             
การบริหารจัดการ เป็น
ที่ยอมรับจากชุมชน 

1. ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

1.สรุปการประเมินผลความพึงพอใจ
ของชุมชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

2.การน าผลประเมินมาปรับปรุง/
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ

-สอบถาม/สัมภาษณ์ครู ผู้เกี่ยวข้อง 
-ประเมินจากสภาพจริง 
-เอกสารสรุปผลความพึงพอใจ 
-บันทึกการประชุม 
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

ความช่วยเหลือ
แก่ชุมชนและ
สถานศึกษาอ่ืน 

 

ประสิทธิผล และคุณภาพการศึกษา
ยิ่งๆขึ้น 

2. โรงเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานเป็น
แบบอย่าง และให้
ความช่วยเหลือแก่
ชุมชนและสถานศึกษา
อ่ืน 

1. สถานศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือ
ด้านการศึกษา ด้านอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีแก่ชุมชนและ
โรงเรียนอ่ืน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ
ผู้เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.ข้อมูลการให้บริการ เป็นแหล่งศึกษา
ดูงานหรือช่วยเหลือชุมชนและ
สถานศึกษาอ่ืน  

-สอบถาม/สัมภาษณ์ครู ผู้เกี่ยวข้อง 
-ประเมินจากสภาพจริง 
-บันทึกการขอรับบริการ และ

รายงานสรุปการให้บริการ
ช่วยเหลือ 
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รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2559 
เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ที่ประสบผลส าเร็จ 

 

โรงเรียน  วัดหนองตางู   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์เขต 2 
 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 ค่าตอบแทนลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

จัดการเรียนการสอนได้เต็ม
ศักยภาพและมีคณุภาพให้กับ
นักเรียน 

จัดจ้างครูอัตราจ้าง จ านวน  
3  คน และบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน  3  คน 

100 

2 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา น า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรม
การเรยีนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมศึกษาดูงาน 
ภายนอกสถานศึกษา 
และกิจกรรมเสริมสร้าง 
ก าลังใจบุคลากร 

90 

3 พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
 

ก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา นิเทศ ก ากับ 
และ ติดตามการด าเนินงาน
ของสถานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และสรุปผล 

85.21 

4 พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และนโยบายของผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง 

จัดพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

95 

5 สัมมนาวิชาการ มีแผนปฏิบตัิงานวิชาการประจ าปี
การศึกษา 2559 
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ปฏบิัติ 

จัดสัมมนาวิชาการ 85 

6 ลูกเสือส ารอง 
สามัญ และสามญั
รุ่นใหญ ่

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกคน มีความเข้าใจใน
กิจกรรมลูกเสือ และน าไปใช้ได้จรงิ 

ด าเนินงานตามแผนที่วางไว ้
ลูกเสือส ารอง สามัญ 
และสามัญรุ่นใหญ ่

90 

7 การวัดและ
ประเมินผลตาม
หลักสตูรฯ 

ครูผูส้อนมีการจัดระบบการบันทึก 
การรายงานผลและการส่งต่อข้อมลู
ของผู้เรียน 

จัดระบบการบันทึก การ
รายงานผลและการส่งต่อ
ข้อมูลของผู้เรยีน 

100 

8 พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใน
โรงเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- กิจกรรมธรรมะสวัสด ี
- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
- กิจกรรมนิทรรศการความรู้วัน
ส าคัญทางศาสนา 

90 
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- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมประจ าสัปดาห ์
- กิจกรรมวิถีพุทธ 
- กิจกรรมขยับกายสบายชีวีตาม
วิถีพุทธ 
- กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
(จ านวน/ร้อยละ) 

   - กิจกรรมสอบธรรมะทาง
ก้าวหน้า 
- กิจกรรมเท่ียงวันทันธรรม 
- กิจกรรมพาน้องเข้าวัด 

 

9 ค่ายวิชาการ
ประชาคมอาเซียน 

  เพื่อให้นักเรียนท่ีร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
  เพื่อให้นักเรียนท่ีร่วมโครงการ
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ  
เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศใน
การสื่อสารได ้

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี  
1-3 ร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการอาเซียน 

95 

10 กิจกรรมห้องสมุด
ต้นแบบมีชีวิต 

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ม ี
มาตรฐาน 3 ดีห้องสมุดมีวสัด ุ
สารสนเทศ และมีระบบบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ครูทุกท่านและ
นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ห้องสมุด 

พัฒนาและปรับปรุงพัฒนา
ห้องสมุดให้มีคณุภาพตาม
เกณฑ์ห้องสมุด 3 ด ี

90 

11 นักเรียนพิการเรียน
ร่วม 

  เพื่อให้นักเรียนท่ีพิการ/นักเรียนที่
มีความจ าเป็นพิเศษเรียนร่วมไดร้บั
การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
  เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่พิการ/ 
นักเรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษไดร้บั
สิทธิตามกฎหมาย 

แต่งตั้งคณะท างานขออนุมัติ
จัดท าโครงการนักเรยีนเรยีน
ร่วม ประจ าปีการศึกษา2556 
ติดตามและด าเนินงานตาม
โครงการ และสรุปรายงานผล
การด าเนินงาน 

80 

12 ค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนวดัหนองตางูร้อยละ 80 มี
งบประมาณจัดการค่าสาธารณูปโภค 
และการบริหารการศึกษาใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

มีงบประมาณในการบริหาร
จัดการค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ าประปา เป็นต้น 

100 

13 พัฒนางานการเงิน
และพัสด ุ

โรงเรียนจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบ
เข้าแฟ้มงานเป็นหมวดหมู่  สามารถ
ค้นคว้าและตรวจสอบได้สะดวก
รวดเร็วไดร้้อยละ 80 สามารถค้นงาน

จัดซื้อเอกสารในการจดัท า
พัฒนางานการเงินและพสัด ุ

100 
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ได้ง่าย 
14 ธุรการส านักงาน เพื่อด าเนินงานธุรการอย่างถูกต้อง  

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและใช้วัสดุ
ส านักงานอย่างคุ้มค่าและประหยดั 

จัดรูปแบบการท างานและ
การให้บริการ 

100 

15 วารสาร
ประชาสมัพันธ์ 

- ผู้ปกครองนักเรียนมีเจตคติที่ดตีอ่
โรงเรียน 
- โรงเรียนได้รับความร่วมมือกับ
ชุมชนดีขึ้น 

จัดให้มีวารสาประชาสมัพันธ์
โรงเรียนทุกเดือน 

85 

19 งานอนามัย
โรงเรียน/         
ทันตกรรม 

นักเรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ด ี

ให้นักเรียนลา้งมือก่อน
รับประทานอาหาร แปรงฟัน
หลังรับประทานอาหารมีการ
ตรวจสุขภาพ  

90 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
(จ านวน/ร้อยละ) 

20 กีฬาในฝัน ส่งเสริมความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของผู้เรียนให้เตม็ตาม
ศักยภาพ 

ฝึกนักเรียนทีม่ีความสามารถ
ด้านตะกร้อ เข้าแข่งขัน 

90 

21 กีฬาคณะส ี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความถนัดความสามารถด้าน
กิจกรรมกีฬา/นันทนาการ 

จัดให้มีกีฬา มีการเชียร์กีฬา 
มุ่งเน้นน้ าใจนักกีฬา ความ
สามัคคี และสุนทรีด้าน
ดนตรีกีฬา 

100 

22 โครงการวันส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกจิกรรม
และเรียนรู้ประเพณไีทยและวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

จัดกิจกรรมวันส าคัญตา่งๆ 
โดยให้นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วม 

90 

23 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ดูแลอย่างทั่วถึง ได้รับการพัฒนา
ทางด้านอารมณ์สตปิัญาและจติใจ 
ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างครู ผู้ปกครอง และ นักเรยีน 

การส ารวจ เยี่ยมบ้านนักเรียน 
การคัดกรองนักเรียน ตดิตาม
และช่วยเหลือนักเรยีน 

80 

24 ร้านค้าสหกรณ์
โรงเรียน 

นักเรียน รู้จักการออมและประหยดั
และเป็นสมาชิกได้รับผลก าไรจาก
การปันผลและเฉลีย่คืนรวมทั้งเป็น
ทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรยีน 

นักเรียนเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์โรงเรียน มสี่วนใน
การด าเนินกิจกรรมของ
สหกรณ ์

90 

25 อิ่มอร่อย
สารอาหารครบ
ครัน  
(อาหารกลางวัน) 

1. เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวนัท่ี
มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่าง
ทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสงู 
และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์

ด าเนินการจัดท าอาหารตาม
เมนูท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ใน
แต่ละวัน 

100 
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3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามยัที่
สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บ 

26 โครงการรถรับส่ง
นักเรียนยากจน
และห่างไกล 

เพื่อให้บริการรถรับ-ส่ง  แก่นักเรียน
โรงเรียนวดัหนองตางู อย่างทั่วถึงทั้ง
ในและนอกเขตพื้นท่ีให้บริการ 

บริการรถรับส่งนักเรียนและ
มีบริการฟรีส าหรับนักเรียน
ที่อยู่ในกรณีพิเศษ 

100 

27 ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียน 

โรงเรียนมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมากข้ึน 
เช่น มีการปลูกต้นไม้และจัด
สวนหย่อม 

จัดท าปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนให้มีความรม่
รื่นและน่าอยู ่

95 

28 ซ่อมแซมและจัดซื้อ
พัสดุทางการศึกษา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องใช้ ไฟฟ้า 
และพัดลม ให้พร้อมใช้งานในอาคาร
เรียน  รวมทั้งจัดทาสีภายในบริเวณ
ห้องเรียนให้มสีภาพที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 

ด าเนินการตามโครงการ 
- ซ่อมแซมครภุัณฑภ์ายใน
ห้องเรียน และทาสี
ห้องเรียน 

80 

 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้รายงาน 
(นางสาวปาริฉัตร ไชยลาม) 

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้ตรวจรายงาน 
(ดร.สุชาติ เอกปัชชา) 

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 


