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บทบทที่ ที่ 44    
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการน าปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการน าแผนสู่กแผนสู่การปฏิบัติ  ารปฏิบัติ   

11) )   การบริหารแผนสู่การปฏิบัติการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกจิภายในปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกจิภายใน  44  ปีปี    ไปสู่การปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติ  
 ในการบริหารจัดการและด าเนินงานตามภารกิจภายใน 4 ปี (พ.ศ. 2559 - 2562 )  ของโรงเรียน                 
หนองโสนพิทยาคม  จะประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่นั้น จ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  การก ากับติดตาม การประเมินผล และการรายงานผล  ซึ่งองค์ประกอบ
ดังกล่าว  ประกอบด้วยปัจจัยหลัก  ดังต่อไปนี้ 
 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ : บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  มีดังนี้ 
     1.  คณะกรรมการ 
 1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าทีส่่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ
ในการจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
และตามกฎกระทรวงที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยพิจารณาให้
ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้  
      1)  ก าหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
                  2)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3)  เรื่องอ่ืน ๆ  ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  เสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4)  ก ากับ ติดตาม  ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 
 

     2.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เป็นผู้บริหารสูงสุด สถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับ

บัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ 
ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล การบริหารทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คือ 

1)  บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

2)  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
3)  จัดท า และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนา 

สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
4)  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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5)  บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
6)  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการส่งเสริมประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
7)  จัดท ามาตรฐาน และภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
9)  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาและ 

ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
10) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
11) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

  12) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งที่ได้รับมอบอ านาจ สัญญาในราชการ
ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 

13) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 
2.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีหน้าที่  และความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา   

โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจกรรมของสถานศึกษา  
การวางแผนปฏิบัติงาน  การก ากับ ติดตาม ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

 1)  บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบาย  และ 
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
  2)  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา 
  3)  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
  4)  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  5)  จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  6)  การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอ่ืน ๆ 
  7)  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน วินัย  การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
  8)  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  9)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  10) ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริม 
และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
  11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
  12) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  13) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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     3.  ครู – อาจารย์ และบุคลากรอ่ืนๆ 
 3.1 ครูผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ 
       1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
          3)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
          4)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
          5)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.2  ครู  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและ
ด้านวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ 
          1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                    2)  จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                   3)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
                   4)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
                  5)  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
                    6)  ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                   7)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียน  เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                   8)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว  มีหน้าที่ และความรับผู้รับผิดชอบ 
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ 
 
      4. ผู้ปกครองและชุมชน 
  1)  ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
  2)  ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  3)  เสนอแนวคิดเพ่ือการพัฒนางานของสถานศึกษา 
  4)  ดูแล เอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาในปกครองในด้านการเรียน และความประพฤติ 
  5)  เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา 
  6)  ร่วมพัฒนาปรับปรุงเพ่ือการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
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22) )   การก ากับติดตาม การประเมินผลการก ากับติดตาม การประเมินผล  

 
 
 
 
แนวทางการก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2559 – 2562  เป็นแนวทางในการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.  การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual  review) เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ
ตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดอันจะน าไปสู่
การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
  2.  การประเมินผลในระยะครึ่งแผน ( Mid – term evaluation ) เป็นการประเมินผล 
ในช่วงปีแรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2560  ทั้งนี้เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค 
รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม  
  3.  การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน ( Summative evaluation )  เป็นการประมวลผล
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562  เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ในการก ากับ ติดตามและรายงาน 
 1.  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถติดตามรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
 2.  เพ่ือรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 3.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 
 4.  เพ่ือเป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 5.  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 
 
การก ากับ (Monitoring) 
 1.  โรงเรียนจัดระบบการก ากับ  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้นและยุทธศาสตร์ในเรื่องขั้นตอน 
วิธีการ  บุคลากร  ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 
 2.  โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน  ทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และ
สิ้นสุดการด าเนินการ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า  อุปสรรค  ปัญหาและความส าเร็จของงาน 

 
การตรวจสอบ (Auditing ) 

1. การตรวจสอบหรือประเมินภายใน ( Internal Quality )  โรงเรียนจะประเมินตนเอง  
(School Self Evaluation)  เป็นการภายใน  โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การน าไปปฏิบัติ การควบคุม การจัดสรร
งบประมาณ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางานและการประเมินภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัดคือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นผู้ประเมิน 

2. การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก ( External Quality Audit )  โรงเรียนจะได้รับ 
การประเมินจากองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่รัฐบาลก าหนด  ประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
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วิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
     การติดตาม ( Monitor ) 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ได้ผลเป็นอย่างไร  เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล
ของแผนยุทธศาสตร์ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้  จ าเป็นต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์         
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และตอบสนองต่อ 
วิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้น  โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  จึงต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้
ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  อันจะน าไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดข้ึน 
     การประเมินผล ( Evaluation )     

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard  criteria )  และตัวชี้วัด  
( Indicators )  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงานและเกณฑ์การประเมินโครงการ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

1.  สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย *  ผลผลิต 
*  ผลลัพธ์ 

2.  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม *  การเข้าถึง 
*  การจัดสรรทรัพยากร 
*  การกระจายผลประโยชน์ 
*  ความเสมอภาค 

3.  ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ *  สมรรถนะของหน่วยงาน 
*  ความทั่วถึงและเพียงพอ 
*  ความถี่ในการให้บริการ 
*  ประสิทธิภาพการให้บริการ 

4.  ความรับผิดชอบของหน่วยงาน *  พันธกิจต่อสังคม 
*  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
*  การให้หลักประกันความเสี่ยง 
*  การยอมรับข้อผิดพลาด 

5.   การสนองตอบความต้องการของประชาชน *  การก าหนดประเด็นปัญหา 
*  การรับฟังความคิดเห็น 
*  มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
*  ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

6.   ความพึงพอใจของประชากรกลุ่มเป้าหมาย * ระดับความพึงพอใจ 
*  การยอมรับ/คัดค้าน 

7.   ผลเสียหายต่อสังคม *  ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและทางลบ) 
*  ต้นทุนทางสังคม 
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

1.   เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) *  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  
*  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ 
*  ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา 
*  ระยะเวลาที่ใช้ไป 

2.   เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) *  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
*  ผลิตภาพต่อก าลังคน 
*  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา 
*  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ 

3.  เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) *  ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
*  ระดับการมีส่วนร่วม 
*  ระดับความพึงพอใจ 
*  ความเสี่ยงของโครงการ 

4.   เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) *  คุณภาพชีวิต 
*  ทัศนคติและความเข้าใจ 
*  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

5.  เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) *  ประเด็นปัญหาหลัก 
*  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
*  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

6.  เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) *  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ ( Economic  viability ) 
*  สมรรถนะด้านสถาบัน ( Institutional  capacity ) 
*  ความเป็นไปได้ในการขยายผล 

7.   เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) *  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ 
*  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
*  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น   

8.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) *  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
*  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
*  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 
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กระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
การวางแผนการติดตาม 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
 ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบข่ายสาระส าคัญของการติดตาม 
 จัดท าปฏิทินการติดตาม 
 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติงานประจ าปี โครงการเอกสาร 
     ความรู ้
 ก าหนดประเด็นส าคัญท่ีจะติดตาม พร้อมทั้งการสร้างเครื่องมือ 
 นัดหมายกับผู้รับผิดชอบในการติดตาม 

ด าเนินการติดตาม 
 ก าหนดให้มีการติดตามทุกรายกิจกรรมของแต่ละโครงการ 
 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในความส าคัญในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ 
    ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การรายงานผลการติดตาม 
 ระยะเวลาของการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
 ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 
 วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ 
 กิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 
 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ระบุกิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 
 จัดท าบันทึกและข้อเสนอแนะ 
 ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา 
 น าผลไปใช้ในการพัฒนา 

 
 
รูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

     เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ด้วยการติดตามโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด ผล
การด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ เพียงใด ปัญหาอุปสรรคืออะไร และ
มีแนวทางการแก้อย่างไร พร้อมทั้งมีการเสนอความคิดเห็นให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง/
แก้ไข จากนั้นน าผลที่ได้สรุปเป็นรายงานการติดตามคุณภาพการศึกษาให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
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ตัวอย่างรูปแบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ  

 

รูปแบบที่ 1   
 

กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เนน้ผู้เรียนตามศักยภาพเป็นส าคัญ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร่องรอย/หลักฐาน การตรวจสอบ 

1. โครงการ พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระ  เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

แผนงาน/โครงการ ค าสั่งแต่งตั้ง แบบประเมิน
ความส าเร็จ แบบทดสอบและแบบสรุปผล
สัมฤทธิ์ 

ตรวจเอกสาร 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่
มีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร  เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

แผนงาน/โครงการ ค าสั่งแต่งตั้ง แบบประเมิน
ความส าเร็จ แบบทดสอบและแบบสรุปผล
สัมฤทธิ์ 

ตรวจเอกสาร 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่
มีผลการประเมิน  การ
อ่าน  คิดวิเคราะห์ 
และเขียน  เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

แผนงาน/โครงการ ค าสั่งแต่งตั้ง แบบประเมิน
ความส าเร็จ แบบทดสอบและแบบสรุปผล
สัมฤทธิ์ 

ตรวจเอกสาร 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

4. ร้อยละของผู้เรียนทีมี่
ผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ย เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

แผนงาน/โครงการ ค าสั่งแต่งตั้ง แบบประเมิน
ความส าเร็จ แบบทดสอบและแบบสรุปผล
สัมฤทธิ์  ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET ) 

ตรวจเอกสาร 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 
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รูปแบบที่ 2 

แบบก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี…………… 

ครั้งที่................ 

โรงเรียน.............................................................. สังกัด................................................................................. 
โครงการ/งาน................................................... กิจกรรม............................................................................. 
ผู้รับผิดชอบ....................................................... แผนงาน............................................................................ 
 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ร่องรอย/หลักฐาน ผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ด าเนินการ 

 ไม่ได้ด าเนินการ
............................. 

 ด าเนินการ 

 ไม่ได้ด าเนินการ
............................. 

 ด าเนินการ 

 ไม่ได้ด าเนินการ
............................. 

 ด าเนินการ 

 ไม่ได้ด าเนินการ
............................. 

ข้อเสนอแนะ 

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

ลงชื่อ.......................................................ผู้ก ากับ ติดตาม  

      วันที่........................เดือน......................................พ.ศ.........................  
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รูปแบบท่ี 3 
 

แบบประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนปฏิบัติงานประจ าปี……………… 
 
ชื่อยุทธศาสตร์ที่............................................................................................................ ..................................... 
เป้าหมาย/มาตรฐานสถานศึกษาข้อที่.............................................................. .................................................. 
กลยุทธ์ที่................................................................................................................... ......................................... 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ............................................................................................................................................  
ชื่อโครงการ/งาน.............................................................................................................. ................................ 
ความส าเร็จเชิงปริมาณ/คุณภาพ.................................................................................................. ................... 
 

กิจกรรมที่บรรลุแล้ว กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุ 
ระบุรายละเอียด 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
..................................................................................... 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
..................................................................................... 
.....................................................................................  

ระบุรายละเอียด 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  

เห็นสมควรพิจารณาความดี ความชอบโดย 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
..................................................................................... 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
..................................................................................... 

เห็นสมควรพิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วน 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
.....................................................................................  
..................................................................................... 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
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รูปแบบท่ี 4 

 

แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
 

1.  ชื่อ - นามสกุล ของผู้ได้รับการประเมิน ..................................................................................  
2.  ชื่องาน หรือชื่อโครงการ...................................................................................................... .... 
3.  ต าแหน่ง / งานที่ได้รับมอบหมาย    1 ...................................................................................  
 2. .................................................................................  
 3. .................................................................................  
4. จุดแข็งหรือข้อดีของผู้ได้รับการประเมิน ..................................................................................  
    ................................................................................................................................................  
     ..............................................................................................................................................  
5. จุดอ่อนหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข ของผู้ได้รับการประเมิน ....................................................  
     ..............................................................................................................................................  
     ..............................................................................................................................................  

ตารางประเมินผลการท างาน 
ค าชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเห็นควรโดยหมายเลข 1 หมายถึง คะแนนที่น้อยที่สุด  
และหมายเลข 5 หมายถึง คะแนนที่มากท่ีสุด          

รายการประเมิน            1 2 3 4 5 

1.  งานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด      

2.  การวางแผนงานครบถ้วน( ค าสั่ง ประกาศ 
เครื่องมือด าเนินการ และเครื่องประเมิน) 

     

3.  การอ้างอิงตามหลักวิชาการ      

รวมคะแนน      

 
ลงชื่อผู้ประเมิน...................................... 

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน.................................. 
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33) )   การรายงานผลการรายงานผล  
 
 
 
  

 

การรายงาน (Reporting) 
1. ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  จัดท ารายงาน  สรุปผลการด าเนินงานทุกสิ้นภาคเรียน  
2. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี 2559, 2560 , 2561 และ 2562 เพ่ือรายงานภาพรวมของ 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม   
ทั้งผลส าเร็จ  อุปสรรค ปัญหา  ด้านปัจจัย  กระบวนการและสิ่งที่โรงเรียนจะด าเนินการต่อไป        

3. โรงเรียนจัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและรายงานสาธารณชน 
ชุมชน ผู้ปกครอง ประชาชน  
 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
การท างานเชิงระบบต้องมีการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ปรับปรุง สรุปผล รายงานผลและน าผลไปใช้  

การรายงานผลการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนางาน เพราะในการรายงานจะต้องระบุ
ข้อมูลส าคัญๆ รวมถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึน การจัดการศึกษาที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับการรายงานผล
น้อยมาก และมิได้น าผลการปรับปรุงพัฒนาไปใช้ ท าให้คุณภาพ การศึกษาในภาพรวมทุกระดับไม่ปรากฏ 
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่มีฐานข้อมูล ที่จะก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างเพียงพอ 

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 48  ว่า  ให้
สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งปัจจุบันมีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)หรือที่รู้จักกันในนาม สมศ. ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก
อีกทางหนึ่ง รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ยิ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่สถานศึกษาต้องจัดท า เพ่ือส่งให้
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้รับรู้สภาพและผลการด าเนินงานเป็นฐานข้อมูล
เบื้องต้นส าหรับการประเมินภายนอก 

วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน 
1.  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา เป็นรายงานที่แสดงภารกิจการ

ด าเนินงานและผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา  ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องจัดท าเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

2.  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษาเป็นฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก  สถานศึกษาต้องส่งรายงานดังกล่าวนี้ให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  ในปีที่เข้ารับการประเมิน 

3.  สถานศึกษามีหน้าที่ที่จะต้องรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี 
ให้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ตลอดจนรายงานต่อสาธารณชน เพ่ือให้เกิดความร่วม
แรงร่วมใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงยิ่งๆขึ้นไป 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากรายงาน 

1.  สถานศึกษามีฐานข้อมูลของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี ทั้งในแง่จุดเด่น  
จุดควรพัฒนา  โอกาส  และข้อจ ากัด   ตลอดจนผลที่เกิดข้ึน  ข้อมูลจากผลการด าเนินงานในปีปัจจุบันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางานในปีถัดไป  การจัด การศึกษาจะเห็นผลความก้าวหน้าชัดเจนขึ้น 

2.  การที่ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องได้เห็นข้อมูลจากการด าเนินงานของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์มี
หลักฐานชัดเจน จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว และมีการปรับพฤติกรรมการท างานเพ่ือเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ร่วมกัน 

3.  ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ผลงานในส่วนที่ดี ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ไปสู่
วงกว้าง  ในส่วนที่ควรได้รับการแก้ไขก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

4.  หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีฐานข้อมูลรวมระดับประเทศการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะมีทิศทางที่ชัดเจน 

5.  สถานศึกษาใช้รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  แสดงผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษาอันเกิดจากการประเมินตนเอง  โดยคณะบุคคลภายในสถานศึกษา  เสนอต่อส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เพ่ือรับการประเมินภายนอกได้โดยไม่ต้อง
จัดท าใหม่อีก 

ระยะเวลาและการส่งรายงานผล 
1. สถานศึกษา  ส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาต้นสังกัด ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกๆปี และจัดส่งให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เฉพาะในปีที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
มาสังเคราะห์เป็นภาพรวม เป็นสารสนเทศรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ และเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกๆปี 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามาสังเคราะห์และน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นนโยบาย กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป 

 
จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ( ซึ่งหมายถึงแผนพัฒนาระยะ 3 - 5 ปี )  เมื่อน ามาจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี  การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา และด้านการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ส าหรับการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนนั้น  สถานศึกษาต้องค านึงถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้ครอบคลุม ครบถ้วน นอกจากนี้การสร้างระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลถึงคุณภาพด้านการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการศึกษา  
และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้ ( ทั้งนีก้ารที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานสู่การปฏิบัตินั้นผลที่เกิดข้ึนย่อมสะท้อนถึงผลโดยรวม คือ มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ) 
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ตลอดปีที่ด าเนินงาน  สถานศึกษาต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  เช่น 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายคน รายห้อง รายชั้น รายกลุ่มวิชา ข้อมูลผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งต้องมีการประเมินตนเองเป็นระยะๆ อย่าง
สม่ าเสมอ และใช้ผลการประเมินระหว่างปีปรับปรุงการท างานตลอดเวลา ในการพัฒนาแต่ละระยะจะมีการ
บันทึกข้อมูลไว้เพ่ือน าไปสู่การเขียนรายงานและสามารถน าผลไปใช้พัฒนาในปีต่อไปได้ 

ในการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี สถานศึกษาอาจแต่งตั้งคณะท างานที่
ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมรับรู้  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน
ระหว่างปฏิบัติงาน สังเคราะห์เป็นรายงานประจ าปีฉบับสมบูรณ์ แล้วน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
ทราบและให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะส่งรายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้นสังกัด และรายงานพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และสาธารณชนทราบต่อไป 

รูปแบบของรายงาน 
สถานศึกษาสามารถออกแบบเองได้ตามความเหมาะสม  แต่ควรค านึงถึงความประหยัด 

สาระส าคัญในรายงาน  สาระส าคัญในรายงานแบ่งออกเป็น 4 บท  คือ 
 บทที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 บทที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
 บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
 บทที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการน าผลไปใช้ 
     สาระส าคัญในแต่ละบทให้น าเสนอรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  
บทที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 รายละเอียดในข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วย 
 1.1  ข้อมูลทั่วไป ระบุระดับการศึกษาที่เปิดสอน สถานที่ตั้ง เนื้อที่ ระบบสื่อสาร คมนาคมที่สามารถ
ติดต่อได้ 
 1.2  ข้อมูลด้านการบริหาร ระบุชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร วิธีบริหารจัดการศึกษา
โครงสร้างการบริหาร  เทคนิคการบริหาร 
 1.3  ข้อมูลนักเรียน ระบุจ านวนเด็กในเขตพ้ืนที่บริการ  จ านวนนักเรียนทั้งหมดจ านวนนักเรียนจ าแนก
ตามระดับชั้นที่เปิดสอน  นักเรียนเรียนร่วมที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา นักเรียนปัญญาเลิศ  
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (ถ้ามี)  นักเรียนที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  สัดส่วนครูต่อนักเรียน  
จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล โล่ เกียรติบัตร หรือมีผลงานดีเด่น สถิติการมาเรียน  
ลาออกกลางคัน และจบหลักสูตร 
 1.4  ข้อมูลบุคลากร ระบุจ านวนครูและบุคลากรจ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การสอน  
อายุเฉลี่ย จ านวนครูประจ าการ ครูอัตราจ้าง สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร สถิติการมาท างาน ชั่วโมงสอน
โดยเฉลี่ยของครู การได้รับรางวัล เกียรติบัตร และผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ในภาพรวม 
 1.5  สภาพชุมชนโดยรวม ระบุอาชีพ ศาสนา รายได้ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง แนวโน้มความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน จดุแข็งและจุดควรพัฒนา โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน การสืบสาน
ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 1.6  โครงสร้างหลักสูตร ระบุโครงสร้างการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดเวลาเรียน จุดเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน การก าหนดสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่มสาระ 
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 1.7 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  ระบุจ านวนอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการพิเศษ  
 1.8  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร  ระบุงบประมาณท่ีได้รับและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก 
 1.9  แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้  ห้องสมุด (บอกขนาดห้อง) จ านวน/ประเภทหนังสือ
ในห้องสมุด จ านวนคอมพิวเตอร์ (อัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อเครื่อง) แหล่งติดตั้งอินเทอร์เน็ตและอัตราการใช้  
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมสถิติการใช้ 
 1.10  ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ระบุผลการด าเนินงาน/โครงการที่ประสบผลส าเร็จและไม่
ประสบผลส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคในรอบปีที่ผ่านมาโดยย่อ เช่น โครงการส่งเสริมนักเรียนปัญญาเลิศ  
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ โครงการตามพระราชด าริลลล และผลงานของนักเรียน และบุคลากรที่
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 1.11  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ผ่านมา พร้อมอธิบายผล การน าผลประเมินมาใช้พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอย่างย่อๆ 
 
บทที่ 2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
 สาระส าคัญในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษาให้ระบุหัวข้อต่อไปนี้ 
 1)  ปรัชญาและวิสัยทัศน์   ระบุปรัชญา  หรือคติพจน์  หรือค าขวัญที่สถานศึกษาก าหนดไว้  และระบุ
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่บ่งบอกถึงเป้าหมายการพัฒนาภายในช่วงเวลา  3 – 5  ปี 
 ( เป้าหมายการจัดการศึกษา  หมายถึง  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ) 
 2)  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ระบุเป้าหมายการจัดการศึกษาพร้อมทั้งเกณฑ์ท่ีมุ่งให้บรรลุผล  การ
ด าเนินกิจกรรม / โครงการ  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  และแผนการด าเนินงานโดยย่อ 
 
บทที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
 สาระส าคัญในบทนี้ให้เสนอผลการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง
มาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และที่สถานศึกษาก าหนด  โดยรายงานแบ่งเป็น 4 ด้าน  ได้แก่ 
 1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 2.  ด้านการเรียนการสอน 
 3.  ด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
 4.  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 
บทที่ 4  สรุปผลการพัฒนาและการน าผลไปใช้ 
 สาระส าคัญของการน าเสนอในบทนี้  แบ่งเป็น 4 หัวข้อ  ดังนี้ 
 1.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม / โครงการในภาพรวม 
 2.  จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคต 
 4.  ความต้องการการสนับสนุนและช่วยเหลือ 


