รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ตาบลห้วยกรด อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันทีต่ ดิ ตามตรวจสอบ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.255๙

เอกสารลาดับที่ 3/25๖๐
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
............................................................................
ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2554 ที่กาหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทารายงานผล
และนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จึงประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1. นายสง่า โพธิ์กลีบ
2. นายนพพร อินมณี
๓. นางวันทนา บัวทอง

ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่
1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง และจัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ
จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายสง่า โพธิ์กลีบ )
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

๓
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพืน้ ฐาน
๑. ข้อมูลทัว่ ไป
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยกรด
อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140 โทรศัพท์ 056 438026 โทรสาร 056
438078 website : http://www.huaikrot.ac.th สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 36 ไร่ 2งาน 30 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตาบล ได้แก่ ตาบลห้วย
กรดและตาบลห้วยกรดพัฒนา
ประวัตโิ รงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
พ.ศ.2519 โดยการดาเนินการของคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนติดต่อประสานงาน กับเจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์
ศรี ขอใช้ที่ดินของวัดซึ่งรกร้างว่างเปล่าอยู่ (เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ เดิมเป็นที่ก่อตั้งวัดดอนโพธิ์ศรี แต่ย้ายไป
ก่อตั้งที่แห่งใหม่) มีเนื้อที่ 33 ไร่ 12 ตารางวา ต่อมาโรงเรียนได้รับบริจาคจากคนในชุมชนอีก 3 ไร่ 2 งาน
18 ตารางวารวมเป็น 36 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2519 เปิดสอนครั้งแรกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ม.ศ.1) จานวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 80 คน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบาเพ็ญบุญเป็นสถานที่เรียน
เมื่อได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินที่ขอใช้จากวัดดอนโพธิ์ศรีเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายมาเรียน เมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2519
ต่อมาปี พ.ศ. 2526 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาเข้าโครงการโรงเรียน มัธยมศึกษาเพื่อ
พัฒนาชนบท รุ่นที่ 2 (มพชส. 2 รุ่น 2) ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับอนุมัติให้เปิดทาการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตั้งแต่โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง มีผู้บริหารโรงเรียนตามลาดับจานวน 6 คน ดังนี้
1. นายประกอบ แสงสุวรรณ ตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปี พ.ศ. 2519 - 2530
2. นายสรรเสริญ อ่าบุญ ตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปี พ.ศ. 2530 - 2535
3. นายอนุสรณ์ รักษ์มณี ตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปี พ.ศ. 2535 - 2540
4. นายอุดม ภู่ประดิษฐ์
ตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปี พ.ศ. 2540 - พ.ย. 2546
5. นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปี พ.ศ. 2546 - ก.พ. 2551
6. นายสง่า โพธิ์กลีบ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ทุกชั้นเรียน

๔
๒. ข้อมูลผูบ้ ริหาร
1) ผู้อานวยการโรงเรียน นายสง่า โพธิ์กลีบ โทรศัพท์ 08 4152 8395 e-mail
sng_hk@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.ม. สาขา บริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ปี 4 เดือน
2) รองผู้อานวยการโรงเรียน 1 คน
2.1 นายประทุม จุ่นเขียว วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.ม. สาขา บริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 089 9958 2234
e-mail joonkhiaw@yahoo.co.th
ข้อมูลครูและบุคลากร
ครูและบุคลากรโรงเรียน รวมทั้งหมด 46 คน
ประเภทบุคลากร

เพศ
ชาย หญิง

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่่ากว่าป.ตรี ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี

อายุเฉลี่ย
(ปี)

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย(ปี/
เดือน)

ผู้อำนวยกำร
ครูประจำกำร
ครูอัตรำจ้ำง
นักกำร/ภำรโรง
รวม
๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรทั้งสิ้น ๕๕ คน (ที่เข้าเรียนชั้น ม. ๑)
๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๔๐๕ คน จำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน
จ่านวนนักเรียน
เฉลี่ย
ระดับชั้นเรียน
จ่านวนห้อง
รวม
ชาย หญิง
ต่อห้อง
ม. 1
2
34
21
55
27.50
ม. 2
2
46
27
73
36.50
ม. 3
3
58
34
92
30.66
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
7
138
82
220
ม. 4
2
28
32
60
30
ม. 5
2
35
37
72
36
ม. 6
2
26
27
53
26.5
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
6
89
96
185
รวมทั้งหมด
13
227 178 405

๕
ส่วนที่ 2
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
1.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
1.2 พิจารณาสาระสาคัญที่จะกาหนดในมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัต
ลักษณ์และมาตรฐานการส่งเสริมของสถานศึกษา
1.3 กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้
1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณ
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ขององค์ประกอบที่ 1
แปลความหมาย

ระดับ คะแนนที่
คุณภาพ
ได้
5
5
5

5

5
5

5
5

5
ดีเยีย่ ม

๕
ดีเยีย่ ม

จากตาราง องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ประเด็นการ
ติดตามตรวจสอบทั้ง 4 ข้อ มีระดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 5 ดีเยี่ยม
ผลการติดตามตรวจสอบ
1. โรงเรียนมีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน มี
เอกสารหลักฐานการกาหนดผู้รับผิดชอบ และมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการอย่าง
ชัดเจน
2. โรงเรียนมีเอกสาร หลักฐาน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการศึกษาโดย
ประกอบจากบุคลากรหลายฝ่าย มีการประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
3. โรงเรียนมีการกาหนดค่าเป้าหมายของความสาเร็จของทุกมาตรฐานอย่างชัดเจน มีการลง
นามเอกสารของคณะกรรมการสถานศึกษา
4. โรงเรียนมีการจัดทามาตรฐานแต่ละเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบโดยมีหลักฐานการเผยแพร่ทั้งที่เป็นเอกสารและทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรมีการจัดทารายงานการประเมินตนเองพร้อมจัดทารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและนาผลไปใช้วางแผนดาเนินงาน
2. การกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์
ของโรงเรียน มีการกาหนดค่าเป้าหมายค่อนข้างต่า คือร้อยละ 80 ทั้งนี้โรงเรียนควรมีการ
กาหนดค่าเป้าหมายที่สูงกว่านี้

๖
องค์ประกอบที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ระดับ คะแนนที่
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ
ได้
2.1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
๔
๔
ระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง
2.2 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่
๔
๔
สะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2.3 กาหนดวิธีการดาเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
๔
๔
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
จัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
2.4 กาหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทาง
5
5
วิชาการ
2.5 กาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียน ร่วม
๔
๔
รับผิดชอบและดาเนินงานตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 กาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา ผู้ปกครอง องค์กร
5
5
หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น
2.7 กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ
๔
๔
กิจกรรม โครงการ
2.8 เสนอแผนพัฒนาจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
5
5
เห็นชอบ
2.9 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
๔
๔
สถานศึกษา
2.10 กาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
๔
๔
2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
5
5
เห็นชอบ
สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ขององค์ประกอบที่ 2
๔.๓๖
๔
แปลความหมาย
ดีมาก
ดีมาก
จากตาราง องค์ประกอบที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ประเด็นการติดตามตรวจสอบทั้ง 11 ข้อ มีระดับคุณภาพ
และคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ๔.๓๖ ดีมาก

๗
ผลการติดตามตรวจสอบ
1. โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์กรโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาเนินการจนได้
ตาแหน่ง SWOT ขององค์กร
2. โรงเรียนมีการดาเนินการจัดทาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยมีการจัดทาเพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. มีการกาหนดรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน
4. โรงเรียนมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลาการอย่างชัดเจนตามโครงการ
5. มีการกากับติดตามการดาเนินโครงการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน เช่นการประชุมพิจารณาโครงการ
การกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดหลักสูตร การระดมทรัพยากร โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
7. มีการควบคุมติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผล
รายงานผลโครงการหลังจากที่ได้ดาเนินการแล้ว
8. โรงเรียนได้ดาเนินการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้ความเห็นชอบพร้อมนาไปไช้
9. โรงเรียนได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อเสนอแนะ
1. ระยะเวลาของการดาเนินโครงการ ปฏิทินปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการ มีการกาหนดช่วง
ระยะเวลาที่กว้างมากเกินไป โดยทางโรงเรียนมีการกาหนดไว้เป็นรายปี ควรกาหนด
ระยะเวลาให้แคบลง เช่นการกาหนดเป็นรายไตรมาส
2. แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ไม่ควรจากัดแค่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ควรครอบคลุม
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นด้วย
3. ขาดการนาผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์กร (SWOT) มากาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธ
กิจและเป้าหมายขององค์กร และการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ

๘
องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.2 กาหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็น
ปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือการ เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต้นสังกัด
3.3 นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการ
สอน
สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ขององค์ประกอบที่ 3
แปลความหมาย

ระดับ คะแนนที่
คุณภาพ
ได้
5
5
๔

๔

5

5

๔.๖๗
ดีเยีย่ ม

5
ดีเยีย่ ม

จากตาราง องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่า ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบทั้ง 3 ข้อ มีระดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ๔.๖๗ ดีเยี่ยม
ผลการติดตามตรวจสอบ
1. โรงเรียนมีการจัดทาโครงสร้างระบบบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. โรงเรียนมีการกาหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ พร้อมเข้าถึงและ
ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
3. โรงเรียนมีการนาระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. สารสนเทศของโรงเรียนที่มีการนาเสนอผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนควรมีการนาเสนอเกียรติ
ประวัติ รางวัลผลการแข่งแข่งในระดับต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2. พบ SAR รายบุคคล มีการสรุปจัดทารูปเล่มเป็นรายปี ทั้งนี้ควรมีการสรุปเป็นภาคเรียน

๙
องค์ประกอบที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
4.1 นาแผนปฏิบัติการประจาปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรม
โครงการที่กาหนดไว้
๔.๒ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ขององค์ประกอบที่ 4
แปลความหมาย

ระดับ คะแนนที่
คุณภาพ
ได้
5
5
5

5

5
ดีเยีย่ ม

5
ดีเยีย่ ม

จากตาราง องค์ประกอบที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พบว่า ประเด็นการติดตามตรวจสอบทั้ง 2 ข้อ มีระดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 5 ดีเยี่ยม
ผลการติดตามตรวจสอบ
พบว่าการดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี ของแต่ละโครงการ มีการ
ออกคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการประชุม
วางแผนก่อนการดาเนินงานตามโครงการ มีการสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการทุกโครงการ
เพื่อประเมินผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ มีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหรือไม่ และมีความพึงพอใจในการดาเนินการหรือไม่ ซึ่ง
จากการสรุปโครงการแต่ละโครงการจะเห็นได้ว่าโรงเรียนดาเนินการได้ดีเยี่ยม
ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนมีโครงการอยู่ในแผนปฏิบัติการประจาปี 255๙ ทั้งหมดจานวน ๓๕ โครงการ
ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด ๓๓ โครงการ ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๒๘ ของจานวนโครงการทั้งหมด มีโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด จานวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ ของโครงการ
ทั้งนี้เมื่อมีการอนุมัติโครงการแล้ว โรงเรียนควรที่จะมีการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

๑๐
องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
5.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา

5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5.3 รายงานและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา
5.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ขององค์ประกอบที่ 5
แปลความหมาย

ระดับ คะแนนที่
คุณภาพ
ได้
5
5
๔
๔
๔

๔

5

5

๔.๕๐
ดีเยีย่ ม

๕
ดีเยีย่ ม

จากตาราง องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ประเด็น
การติดตามตรวจสอบทั้ง 4 ข้อ มีระดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 4.๕๐ แปลความหมายว่า ดีเยี่ยม
ผลการติดตามตรวจสอบ
1. พบหลักฐาน เอกสาร สอดคล้องกับประเด็นการติดตามตรวจสอบ นอกจากนี้โรงเรียนได้ออก
ประกาศโรงเรียน เรื่องรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน
2. พบหลักฐานคาสั่งและบันทึกการนิเทศทั้งในระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา ทั้งนี้ในระดับ
บุคคลโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทาการนิเทศครูผู้สอนทุกคน และการติดตาม
ตรวจสอบในระดับสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบจากรองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ศึกษานิเทศก์
ข้อเสนอแนะ
1. ก่อนการตรวจติดตามจากเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษา เขต ๕ ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.255๙ โรงเรียนควรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาง
โรงเรียนได้ประกาศไปแล้วมาทาการติดตามตรวจสอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอีกครั้ง
2. การจัดทารายงาน โดยเฉพาะเครื่องมือที่นามาใช้ในการดาเนินการนั้นควรมีการให้ครอบคลุม
ประเด็นการติดตามตรวจสอบในแต่ละมาตรฐาน เช่นเครื่องมือในการประเมินผู้สอน หรือ
เครื่องมือในการกากับติดตามตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ แต่ทั้งนี้ในบาง
ประเด็นไม่ต้องมีการประเมินก็ได้
3. พบเอกสาร ร่องรอย ภาพถ่ายการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อ
ใช้ประกอบการติดตามตรวจสอบในแต่ละครั้ง

๑๑
องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่าง
น้อย 1 คน เข้ามาส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6.2 ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ขององค์ประกอบที่ 6
แปลความหมาย

ระดับ คะแนนที่
คุณภาพ
ได้
๔
๔

5

5

๔.๕๐
ดีเยีย่ ม

๕
ดีเยีย่ ม

จากตาราง องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พบว่า ประเด็นการติดตามตรวจสอบทั้ง 2 ข้อ มีระดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
๔.๕๐ ดีเยี่ยม
ผลการติดตามตรวจสอบ
1. พบหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
และได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. โรงเรียนมีการวางแผนและกาหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในชัดเจน และมี
เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในในบางประเด็นที่ทาการติดตามตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่โรงเรียนได้ประกาศไปแล้วมาทาการ
ติดตามตรวจติดตามภายใน เพื่อความพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์ของแต่ละมาตรฐาน
2. ควรมีการจัดทาเครื่องมือเพื่อใช้ประเมินในบางมาตรฐานและสรุปรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการวางแผนพัฒนา
3. ก่อนที่จะมีการติดตามตรวจสอบในแต่ละครั้ง คาส่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
จะต้องมีความเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะรายชื่อของบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ผลการติดตามตรวจสอบ ควรแจ้งให้ทางชุมชนหรือคณะกรรมการได้รับทราบด้วยทุกครั้ง
5. การบริหารจัดการในโรงเรียน ควรมีวิธีการที่ทาให้คณะครูทุกท่านได้ตระหนัก มีส่วนร่วม และ
เข้าใจระบบประกันคุณภาพให้มากที่สุดและเข้าใจตรงกัน

๑๒
องค์ประกอบที่ 7 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
7.1 สรุปและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหาร
จัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
7.2 นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ขององค์ประกอบที่ 7
แปลความหมาย

ระดับ คะแนนที่
คุณภาพ
ได้
๔
๔
5
5
๔.๓๓
ดีมาก

จากตาราง องค์ประกอบที่ 7 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน พบว่า
ประเด็นการติดตามตรวจสอบทั้ง 3 ข้อ มีระดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ๔.๓๓ ดีมาก
ผลการติดตามตรวจสอบ
1. พบหลักฐาน คาสั่งแต่งตั้ง บันทึกการประชุม การจัดการสารสนเทศ ซึ่งมีการสรุปและจัดทา
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน
2. โรงเรียนได้มีการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ไว้ได้อย่างสมบูรณ์
พร้อมทั้งนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอแนะ
การสรุปและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ควรมีการสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารและจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดกาหนด มีการเผยแพร่รายงานของโรงเรียนต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและไม่เฉพาะแค่ชุมชนเท่านั้นควรครอบคลุมถึงระดับท้องถิ่น

5
5
๔
ดีมาก

๑๓
องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรม
ในการทางานปกติของสถานศึกษา
8.2 นาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรร
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
8.3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ
พัฒนา
สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ขององค์ประกอบที่ 5
แปลความหมาย

ระดับ คะแนนที่
คุณภาพ
ได้
๔
๔

๔

๔

5

5

๔.๓๓
ดีมาก

๔
ดีมาก

จากตาราง องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พบว่า
ประเด็นการติดตามตรวจสอบทั้ง 3 ข้อ มีระดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ๔.๓๓ ดีมาก
ผลการติดตามตรวจสอบ
1. โรงเรียนมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี แผนพัฒนาจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการรับรู้และเข้าใจในระบบประกันคุณภาพเป็นอย่างดี ทั้งนี้
พบข้อมูล หลักฐาน เอกสาร ร่องรอย จากคาสั่งแต่งตั้ง บันทึกการประชุมและรูปภาพ
2. ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้ครู
นักเรียน บุคลากร และชุมชนได้รับรู้โดยทั่วกัน รวมถึงการจัดส่งรายงานผลการประเมินไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนควรส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และนาผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทาเป็นสารสนเทศของโรงเรียน และรูปเล่มการประกันคุณภาพ
ภายใน

๑๔
ส่วนที่ 3
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
สรุปผลและแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพรวมของผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ระดับ
แปล
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
คะแนนเฉลีย่
คุณภาพ ความหมาย
องค์ประกอบที่ 1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
๕.๐๐
๕
ดีเยี่ยม
สถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาการจัด
4.36
๔
ดีมาก
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4.67
๕
ดีเยี่ยม
องค์ประกอบที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการ
๔.๐๐
๔
ดีมาก
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
4.50
๕
ดีเยี่ยม
คุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
4.50
๕
ดีเยี่ยม
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 7 การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
4.33
๔
ดีมาก
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
4.33
๔
ดีมาก
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการติดตามตรวจสอบระบบการ
4.46
๔
ดีมาก
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๑๕
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพแต่ละองค์ประกอบและภาพรวม
ผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตารางเทียบคะแนนจากระดับคุณภาพของแต่ละประเด็นใน 8 องค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

คะแนนทีไ่ ด้
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

การสรุประดับคุณภาพ
การหาคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ มีสูตรคานวณ ดังนี้
ผลรวมของคะ แนนทีไ่ ด้ในแต่ละประเ ดนการติดต ามตรวจสอบ
จานวนประเด็ นการติดตามตรวจสอบ

การหาคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีสูตรคานวณ
ดังนี้
ผลรวมของคะ แนนเฉลีย่ ท็ กองค์ประกอบ
จานวนองค์ประกอบ

เกณฑ์การสรุปผลและแปลความหมาย
ช่วงคะแนนเฉลีย่
4.50 - 5.00
3.75 – 4.49
3.00 – 3.74
2.50 – 2.99
0.00 – 2.49

...

ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

แปลคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑๖

รายชือ่ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการ
( นายสง่า โพธิ์กลีบ )
ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(นายนพพร อินมณี )

ลงชื่อ..........................................................กรรมการและเลขานุการ
( นางวันทนา บัวทอง )

