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องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน 
ประเด็นพิจารณา  

3.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องตามบริบทของ
สถานศึกษา และเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก าหนดไว้  

3.2 สถานศึกษามีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก และใช้เครื่องมือ วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมตามตามบริบทเพ่ือประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

3.3 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน เป็นระยะ ๆ 
3.4 สถานศึกษามีสารสนเทศและผลการประเมินตนเองที่ตรงตามสภาพจริงและเชื่อถือได้  
3.5 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินเพ่ือสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
3.6 สถานศึกษาน าสารสนเทศจากการประเมิน และศึกษาแนวคิด วิธีการปฏิบัติที่ดีเพ่ือปรับปรุง

พัฒนา ระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
................................................................................................................................................................... 
การด าเนินงาน 

3.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องตามบริบทของ
สถานศึกษา และเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก าหนดไว้  

  
โรงเรียนมขีั้นตอนในการด าเนินงานตามระบบคุณภาพ (PDCA) ดังนี้  
1. Plan การวางแผน  

เป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญ เนื่องจากการวางแผนจะเป็นจุดเริ่มต้นของงาน และเป็นส่วน  
ส าคัญที่จะท าให้การท างานในส่วนอ่ืนไปเป็นอย่างมีประสิทธิผล มีการวางเป้าหมายการท างานที่สามารถ 
วัดผลได้ และเชื่อมโยงกับนโยบายกลยุทธ์ของคณะ มีการก าหนดการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริง มี
ระยะเวลาก าหนดแน่นอน  

2. Do การปฏิบัติตามแผน  
เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ในตารางการปฏิบัติงาน โดยคณะได้สร้างความ 

รับผิดชอบ ให้ทุกคนที่รับผิดชอบในส่วนการด าเนินงาน ต้องมีความเข้าใจถึงความส าคัญในแผนนั้นๆ และ
ด าเนินงานตาม โครงการหรือกิจกรรม ที่ก าหนดตามแผน ความส าเร็จของการน าแผนมาปฏิบัติต้องอาศัยการ
ท างานด้วยความ ร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนนั้น ๆ  

3. Check การตรวจสอบและประเมิน 
 การตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตามแผนแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร ได้ผลตามท่ีตั้งใจไว้หรือไม่ เป็น  

การก ากับติดตามประเมินการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ จะมีการประเมิน วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนดไว้ การไม่ประสบผลส าเร็จอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น การไม่ 
ปฏิบัติตามแผน การเลือกใช้เทคนิคไม่เหมาะสม สิ่งที่จะสามารถรู้ได้ว่าผลกับแผนที่ตั้งไว้ต่างกันอย่างไร  สิ่ง
ส าคัญที่สุดคือ การบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และปรับปรุงให้ดีต่อไป  
             4. Act การน าผลการประเมินมาปรับปรุง เป็นขั้นตอนการน าเอาผลจากขั้นตรวจสอบ มาหาทาง
ด าเนินการให้เหมาะสมต่อไป เพ่ือให้ได้ผลการ ด าเนินงานที่ดี และมีการพัฒนาในครั้งต่อ ๆ ไป  
                    - ถ้าการด าเนินงานประสบผลตามเป้าหมาย ให้รักษาการด าเนินงานนั้นไว้  



62 

                   - หากพบว่ามีข้อผิดพลาดไม่ว่าในขั้นตอนใด ๆ ก็ตาม ให้หาสาเหตุและแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น 
                    - หาทางปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติครั้งต่อไปดีขึ้นกว่าเดิม 

 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 แผนภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการด าเนินงาน 
 

3.2 สถานศึกษามีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก และใช้เครื่องมือ วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมตามตามบริบทเพื่อประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

       โรงเรียนมีการจัดท าค าสั่งในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่
ผู้เกี่ยวข้อง ว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา และมีการใช้เครื่องมือ วิธีการ
หลากหลายเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 

ที่ ๐๗๗ /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

---------------------------------------------   
     เนื่องด้วยโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง  ว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา                    เพื่อการพัฒนาความรู้  
ความสามารถ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ 
                  เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด าเนนิไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  อาศัย
อ านาจตามมาตรา ๓๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๗ 
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดังนี้ 
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การมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
         
              มีการใช้เครื่องมือ วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมตามตามบริบท  
ตัวอย่างการใช้เครื่องมือ วิธีการที่หลากหลาย 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา วิธีการได้มาของข้อมูลตามตัวชี้วัด หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

-ข้อมูลจากการทดสอบการอ่าน การ
เขียน และการสื่อสารด้วยข้อสอบ
มาตรฐานจากสพม. 
-ประเมินทักษะการอ่านจากตัวชี้วัด
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-ข้อมูลจากการประเมินการสื่อสาร
วิชาภาษาไทย(ฟัง พูด เขียน ดู) 
-ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) 
 

-ผลจากการทดสอบการอ่าน การ
เขียน และการสื่อสารด้วยข้อสอบ
มาตรฐานจากสพม. 
-สรุปผลการประเมินทักษะการ
อ่านจากตัวชี้ วัดภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ผลการประเมินการสื่อสารวิชา
ภาษาไทย(ฟัง พูด เขียน ดู) 
--ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) 
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 3.3 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน เป็นระยะ ๆ 

      โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบติดตามการด าเนินการและประเมิน
ตนเองโดยรายงานผลโครงการและตรวจสอบติดตามอย่างเป็นระบบตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 

 
 

การติดตามตรวจสอบการด าเนินการและการประเมินตนเอง 
 

 
 

การนิเทศติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
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3.4 สถานศึกษามีสารสนเทศและผลการประเมินตนเองท่ีตรงตามสภาพจริงและเชื่อถือได้  

                โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้ประเมินและรายงานข้อมูลตามแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
(ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561) 

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
 

องค์ประกอบ คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.0 4 ดีเลิศ 
องค์ประกอบท่ี 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.78 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.3 4 ดีเลิศ 
องค์ประกอบท่ี 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี 5 การติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานที่พัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.25 4 ดีเลิศ 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

4.5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี 7 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3.67 3 ดี 

องค์ประกอบท่ี 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.67 3 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม (1+2+3+4+5+6+7+8)/8 4.27 4 ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยีย่ม     ( ) ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 
(2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง  

แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 
 

 
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา   สหวิทยาเขตพญาวัง 
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3.5 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินเพื่อสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
      ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  รายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา  และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
              
 
 

 

 

 

 

 

 

               

                     โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาผ่านการประเมินภายนอกรอบส่ี ระดับ ดีมาก       

 
 

 
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
 

 
 

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
ต าบลบ้านขอ  อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

(Self - Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 

ต าบลบ้านขอ  อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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3.6 สถานศึกษาน าสารสนเทศจากการประเมิน และศึกษาแนวคิด วิธีการปฏิบัติที่ดีเพื่อปรับปรุง
พัฒนา ระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
                โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้น าสารสนเทศจากการประเมิน น ามาพัฒนาแนวทางในการด าเนินงาน
กิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง 

     โรงเรียนด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้  
PLAN (P)  

ศึกษากฎหมาย/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/บรบิทขงโรงเรียน 
แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏบิตัิการประจ าปี 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และก าหนดค่าเปา้หมายของสถานศึกษา 

ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

DO(D)         ก าหนดแนวทางการประเมณิคุณภาพตามมาตรานการศึกษา 
3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา 

28 ตัวชี้วัด (5 ระดับคุณภาพ) 

DOD CHECK (C)   ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

รายงานผลการด าเนนิงาน(SSR ทุกภาคเรียน และการ SAR/AR ทุกปีการศึกษา) 

ACT(A)                                
ทบทวนประจ าป ี

น าข้อมูลสารสนเทศของผลการด าเนินงานมาทบทวน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(ย้อนหลัง 3 ป)ี 

 
 
โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยใช้เครื่องมือวิธีการที่หลากหลาย  ตามลักษณะการด าเนินงานของโครงการ  กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบเมื่อด าเนินโครงการ กิจกรรม เสร็จสิ้นต้องสรุปผลการด าเนินงาน ส่งงานแผนงานเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน ส่งให้งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน (SSR) ทุกภาคเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ทบทวนผลการด าเนินงานปีละ 2 ครั้งโดยใช้
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพความคุ้มค่ากับ
งบประมาณ และเวลาตรงตามวัตถุประสงค์ และส่งข้อมูลให้งานประกันคุณภาพการศึกษาสรุปเป็นรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
หน้าที่พิจารณา แนวโน้ม และเปรียบเทียบที่บ่งบอกถึงระดับความส าเร็จและความล้มเหลว โดยการวิเคราะห์
สาเหตุหรือปัจจัยของความส าเร็จและความล้มเหลวเพ่ือน าไปพิจารณา ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
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โรงเรียนประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน เพ่ือปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นจัดนิเทศ

ทางการศึกษา ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนการพัฒนา
สมรรถนะของครู กรณีศึกษาของโรงเรียนชั้นน าระดับประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดแสดงผลการปฏิบัติงานของครูทุกกลุ่มสาระ 
เพ่ือให้ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถเลือกปฏิบัติที่เป็นเลิศไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตน
ต่อไป 
  
 
 


