
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานและตัวบ่งช้ีเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในให้ครอบคลุมภารกจิของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย ความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
 

3. สถานศึกษามีมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ของสถานศึกษา 

4. ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุม
สอดคล้องและปฏิบัตไิด ้

5. สถานศึกษาจัดท าและประกาศมาตรฐานและตัวบ่งช้ีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานและตัวบ่งชี 
 
-มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี , SAR 
 
-แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาฯ , แผนปฏิบัติการประจ าป,ี SAR  
-ประกาศมาตรฐานและตัวช้ีวัด ,บันทึกประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 15  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 7.1ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ ก าหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้าหมายมีจุดเน้นที่คุณภาพเด็กตามหลักสูตรปรากฏ
ความส าเร็จที่ชัดเจน 

2. สถานศึกษาก าหนดวิธีการด าเนินงาน โครงการกิจกรรมใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 
 

3. สถานศึกษาก าหนดให้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการด าเนินงาน 
โครงการ กิจกรรม  

4. สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน 

5. สถานศึกษาก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสอดคล้อง
กับเป้าหมายของโครงการกิจกรรม 

6. สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา 

7. สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

- แผนพัฒนาการศึกษา 4 แผน 
 
 
- แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาฯ, SAR 
 

-แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
 
-แผนประจ าปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 -2561  
 
-ประกาศมาตรฐานและตัวช้ีวัด  
 
-บันทึกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

3 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 21  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 7.2ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 21) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอื้อต่อ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

2. สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบ และจัดระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง เป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุม ชัดเจนเป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้ 

3. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศได้ครอบคลุม
ภาระงานและเป็นปัจจุบัน 

4. สถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารพัฒนาและ
ให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทางการศึกษา 

5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

-โครงสรา้งการบริหารโรงเรียน, ค าสั่งฝ่าย 
 
-ค าสั่งฝ่าย  
 
-สารสนเทศโรงเรียน 
 
- แผนปฏิบัติการประจ าป,ี คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2560 
-สารสนเทศโรงเรียน 
 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 15  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบ
ระยะเวลา 

2. สถานศึกษานิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

3. สถานศึกษาประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

4. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

5. สถานศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

การศึกษา 4 แผน 
- SAR 
-ค าสั่งคณะกรรมการนิเทศและติดตาม 
-SAR   
-แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาฯ ปีการศึกษา 2560 
-รายงานโครงการ/กิจกรรม 
 
-SAR 
 
-รายงานสรุปผลการรับการนิเทศติดตามและตรวจสอบการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559, 
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

3 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
 
3 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 15  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษารายงานและน าผลการตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาไป

ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
4. สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคณุภาพการจัด

การศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
5. สถานศึกษาน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุง แก้ไข และพัฒนา 

 

-ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
-แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาฯ ปีการศึกษา 2560 
-SAR, แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมนิเทศฯ  
 
-SAR, แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 

3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 15  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6  สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาเตรียมความพร้อมของบุคลากรและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

2.   สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
3.   สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปจัดท าสารสนเทศ  
4. สถานศกึษารายงานผลการประเมินคณุภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
5. สถานศกึษาน าผลการประเมินคณุภาพภายในไปใช้ในการจดัท าแผนพัฒนา

สถานศกึษาในปีถัดไป 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 
-โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
-SAR, สารสนเทศโรงเรียน 
-SAR 
-แผนปฏิบัติการประจ าป ี
-รายงานสรุปผลการรับการนิเทศติดตามและตรวจสอบการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

3 
 
3 
3 
3 
3 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 15  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 7.6ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
2.   คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์ และแปรผล  
3.   คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานประจ าป ี
4.   คณะกรรมการฯ น ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา  

  ให้ความเห็นชอบรายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน ติดตามผล และรับข้อมูล 
  ย้อนกลับ 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าป ี
-เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล, SAR 
-SAR 
-SAR , เวปโรงเรียน 

3 
3 
3 
3 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 12  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 7.7 ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาน าผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอกมาวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. สถานศึกษาใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแผนการจัด
การศึกษาในปีถัดไป  

3. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ได้รับการ
ปรับปรุงเพื่อยกระดับและพัฒนาการศึกษา 

4. สถานศึกษาพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง     
5. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาร่วมกัน 

-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา 
 
-แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 
-รายงานโครงการ/กิจกรรม 
 
-ผลงานครู นักเรียน 
-รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรยีนเมืองพลพิทยาคม ประจ าปี
การศึกษา  2560 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 15  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 7.8 ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 



ผลการประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ(ให้เช็คเทียบเกณฑ์) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 100      
ตัวบ่งช้ีที่  7.2 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 100      
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 100      
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 100      
ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 100      
ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 สถานศึกษาประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษา 100      
ตัวบ่งช้ีที่ 7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 100      
ตัวบ่งช้ีที ่7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 100      
มาตรฐานที่ 7สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
* = ผลรวมร้อยละเฉลีย่ตัวบ่งช้ีหารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

*100  
    

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ    จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ต้องปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
การประเมินโครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่  7  ปีการศึกษา  2560 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของโครงการ / 
กิจกรรม 

1 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
โครงการ/กิจกรรมที่
โรงเรียนด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
ตามระยะเวลาและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายทกุ
กิจกรรม 
2. ร้อยละ 80 ของ
มาตรฐานคุณภาพ
การศกึษามีผลการ
ด าเนนิงาน ผ่านการ
ประเมนิมาตรฐาน
การศกึษาตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ
การศกึษาทกุ
มาตรฐาน (16 
มาตรฐาน 72  
ตัวบ่งชี)้ ค่าเฉลี่ย 
3.50 ขึ้นไป 
3. ผลการประเมิน
มาตรฐานการประกนั
คุณภาพการศกึษา
ภายในของ
สถานศกึษาที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศกึษา 
ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 
 
 

1. ร้อยละ  100  ของโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ตามระยะเวลาและบรรลุวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
2. ร้อยละ 100  ของมาตรฐานคุณภาพการศึกษามีผลการด าเนนิงาน 
ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศกึษาทกุมาตรฐาน (16 มาตรฐาน 72  
ตัวบ่งชี)้ ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
3. ผลการประเมินมาตรฐานการประกันคณุภาพการศกึษาภายในของ
สถานศกึษาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพการศกึษา ค่าเฉลี่ย 
3.50 ขึ้นไป ทุกมาตรฐาน  
 
 
 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ร้อยละ  80 ของ
โรงเรียนมีผลการ
ด าเนนิงานในการ
จัดระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา
ภายในสถานศกึษาที่
มีประสทิธิภาพ ตาม
วงจรคุณภาพ PDCA 
อย่างครบถ้วน
โดยรวม ผ่านตาม
เกณฑ์ประเมนิ
คุณภาพ มาตรฐานที่ 
7   
5. ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหาร ครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งหมด ได้รับ
การพัฒนา และมี
ส่วนรว่มการ
ด าเนนิงานด้านการ
ประกนัคุณภาพ
การศกึษา 

4. ร้อยละ  100 ของโรงเรียนมีผลการด าเนนิงานในการจัดระบบการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาที่มีประสิทธิภาพ ตาม
วงจรคุณภาพ PDCA อย่างครบถ้วนโดยรวม ผ่านตามเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ มาตรฐานที่ 7   
 
 
 
 
 
 
 
5. ร้อยละ 86.4 ของผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
ได้รับการพัฒนา และมีสว่นร่วมการด าเนนิงานด้านการประกนั
คุณภาพการศกึษา 
 
 

 
(1)  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา.............5.................  ได้ระดับคณุภาพ     ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก      ดีเยี่ยม  

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน.............5.................  ได้ระดับคณุภาพ  ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก      ดีเยี่ยม  
(2)  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา    ด าเนินการ    ไมด่ าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ของสถานศึกษาปีการศึกษา............1............  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 

มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินในปีการศึกษา
ปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) สูงกว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและปีท่ีประเมินไม่ต า่กว่าระดับด ี

ไม่มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินในปี
การศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์)ต า่กว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมา และปีท่ีประเมินต า่กว่าระดับดี และไม่แตกต่างกัน 
 

 

 

 



สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี  7 ของสถานศึกษา 
 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

 
บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษามีความส าเร็จในการปฏิบัติสามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือ
คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยน าผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไปใช้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของส ถานศึกษา  และมีหลักฐานแสดงความตระหนักใน
ความส าคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตัิตามแผนหมายถึง  สถานศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ    ไมส่ามารถบรรลมุาตรฐาน
หรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือคณุภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน แต่มีหลักฐานแสดงความตระหนักในความส าคัญ และความพยายามใน
การปฏิบัตเิพื่อการพัฒนาสูม่าตรฐานของสถานศึกษา 
ไม่บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ    ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียน หรือครู หรือคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยไม่ค านึงถึงความตระหนักในความส าคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 

 



แบบสรุปข้อมูล  มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ให้   ลงใน  ที่ตรงกับการประเมิน  และเขียนค าอธิบาย/ข้อสงัเกต เกี่ยวกับผลประเมิน  พัฒนาการของผลประเมิน  และประสิทธิผลของการด าเนินงานของสถานศึกษาตามเป้าหมายรวมทั้ง
การสรุปผลประเมิน  ให้ตรงตามความเป็นจริง  
ระดับคณุภาพอิงเกณฑ์   
ได้ผลการประเมิน...........5...........คะแนน 

 ระดับดเียี่ยม     (5 คะแนน)                                 
 ระดับดมีาก      (4 คะแนน)                                 
 ระดับดี           (3 คะแนน)                                น าระดับคุณภาพ จากแบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานแบบอิงเกณฑ ์
 ระดับพอใช้      (2 คะแนน)                                 
 ระดับปรับปรุง   (1 คะแนน)                                 

ระดับคณุภาพอิงสถานศึกษา  
ได้ผลการประเมิน.........5.............คะแนน 

 ระดับดเียี่ยม     (5 คะแนน)    +                มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 ระดับดมีาก      (4 คะแนน)    +                มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และไมบ่รรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่ม ี 
                                                                     หลักฐานแสดงความตระหนกั  และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 ระดับดี           (3 คะแนน)    + / +   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน  หรือ 
                                                                       ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
 ระดับพอใช้      (2 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่ม ี
                                                                      ความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน                                                                        
 ระดับปรับปรุง  (1 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  และไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป คือ มีค่าเฉลี่ย.....................   
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 คือ มีค่าเฉลี่ย..................... 
ค าอธิบาย/ข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 7 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 

 

 

 5.00 


