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ทิศทางการบริหารจัดการและวิ เคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียนของตน  เพราะเชื่อว่าจะเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อกลไกขับเคลื่อนคุณภาพ
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เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ฉบับนี้ จึงเป็น
การค้นหาข้อมูลสารสนเทศแบบง่ายด้วยบุคลากรแต่ละโรงเรียนเอง  จะท าให้รู้ทิศทางการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน  เมื่อแต่ละพ้ืนที่จังหวัดใช้กลไกเครือข่ายมาหนุนเสริมกันและกันท าการตรวจเยี่ยม  
ประเมินซ้ า ย่อมท าให้ความเป็นกัลยาณมิตรเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ  ไม่ต้องกังวลว่าผลที่เกิดขึ้นจากข้อสรุปของ
ความมีระดับคะแนนสูงหรือต่ า ในรายประเด็นหรือในภาพรวม มาเป็นข้อเปรียบเทียบแข่งขันในบรรดาโรงเรียน
ด้วยกัน แต่จะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน รวมทั้งจะท าให้เขตพ้ืนที่การศึกษาแล ะส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ทราบข้อมูลสารสนเทศ น ามาสู่การวางแผนสนับสนุนได้ตรงกับความขาดหรือ
ความพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสูงเป็นล าดับ ๆ ไป 

 ขอขอบคุณคณะท างานทุกคณะที่ท างานยกร่างปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ โดยมีคณะพิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม และมีครูที่มีประสบการณ์จ านวนมากให้ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมและ
คณะบุคลการในส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดท าเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
คาดหวังว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มี  
บรรทัดฐานการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อไป 
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ค าชี้แจง 
การใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
วัตถุประสงค์  
๑.  เพ่ือให้โรงเรียนใช้คู่มือนี้เป็นเครื่องมือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
๒.  เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
 
สาระส าคัญ  

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับนี้  แบ่งออกเป็น  
๒  ด้าน คือ   

๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านปริมาณ  น าไปใช้เพ่ือให้โรงเรียนได้ทราบถึงเกณฑ์การจัดสรรต่าง  ๆ  ที่
ควรจะเป็น   

๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ  น าไปใช้เพ่ือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นความจ าเป็น
พ้ืนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

โดยมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง ๒ ด้านมีเนื้อหาสาระส าคัญครอบคลุมกลไกการบริหารโรงเรียนตาม
ขอบข่ายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แก่  การบริหาร
วิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไปซ่ึงประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
๒.  งานวิชาการ 
๓.  งานกิจการนักเรียน 
๔.  งานบุคคล 
๕.  งานธุรการ 
๖.  งานการเงินและพัสดุ 
๗.  งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๘.  งานชุมชนและภาคีเครือข่าย1 
ในแต่ละเรื่องมีแนวทางการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยแบ่งออกเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ    

ถ้ามีระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 

 

                                                           

หมายเหตุ ภาคีเครือข่าย 1 หมายถึง องค์กรทัง้ภาครัฐ , ภาค เอกชน , ท้องถ่ินหรือบุคคล ท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุน 
การจดัการศกึษาของโรงเรียนทัง้ด้านวิชาการ ทรัพยากร และการบริการ เพื่อให้โรงเรียนมีคณุภาพสงูสดุ 
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แนวทางการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมธัยมศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
ส าหรับโรงเรียน 

๑.  ศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ทั้ง ๒ ด้าน
อย่างละเอียด 

๒.  ส ารวจสภาพของโรงเรียนตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  โรงเรียนได้ด าเนินการตามภารกิจและตัวชี้วัด 
ที่ก าหนดไว้อย่างไร มีสิ่งใดทีค่วรปรับปรุงแก้ไข 

๓.  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามความเหมาะสมและตามบริบทของโรงเรียน 
หากมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการโดยขอความสนับสนุนจากฝ่ายบริหารที่นอกเหนือระดับโรงเรียนก็ควร
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

๔.  ตระหนักและเห็นความส าคัญของข้อก าหนดในมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา           
พ.ศ.  ๒๕๕๒ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับนี้  เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความพร้อมหรือตรวจสอบตนเองให้มีปัจจัย
หรือกิจกรรมการปฏิบัติงานเพียงพอในระดับที่เหมาะสมและมีคุณภาพ  จนมั่นใจว่าส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 
 
ส าหรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน 
 ๑.  ต้องมีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนอย่างน้อย ๓ คน 
 ๒.  ผู้ประเมินจะต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละภารกิจและตัวชี้วัด  วิธีการประเมิน และการให้ระดับ
คุณภาพของแต่ละระดับโดยท าความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนท าการประเมิน 
 ๓.  การให้ระดับคุณภาพแต่ละรายการ  จะต้องมีเหตุผลและมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ    
หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ  ก็ให้ค้นหาข้อมูลมาสนับสนุนเพิ่มเติมจนมั่นใจก่อนแล้วจึงให้คะแนนระดับคุณภาพ 
 ๔.  คณะกรรมการประเมินจะต้องท าใจเป็นกลาง  ไม่ประเมินโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นองค์ประกอบ
ในขณะท าการประเมิน  ทั้งนี้เพื่อให้ผลการประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย าและตรงตามข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 
 ๕.  การให้ระดับคุณภาพของคณะกรรมการประเมินในแต่ละรายการ  ไม่ควรใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยจาก
คะแนนของคณะกรรมการ  แต่ควรใช้วิธีหาข้อตกลงร่วมกันในแต่ละรายการว่าควรได้ระดับคุณภาพใดเป็นข้อยุติ 
 ๖.  การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน  ไม่มีวัตถุประสงค์จะจับผิด  หรือแสวงหาข้อบกพร่อง
ของผู้บริหารโรงเรียนแต่ประการใด  แต่ต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริงว่า ในขณะที่ท าการประเมินนั้น  โรงเรียนมี
รายละเอียดหรือภารกิจและตัวชี้วัดด้านใดที่น าไปพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างดีแล้ว  และมีด้านใดที่ ยัง
จะต้องพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพ่ือผู้บริหารโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะได้ร่วมมือกันแก้ไขข้อบกพร่องที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 
 ๗.  ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ โรงเรียน หรือ        
สหวิทยาเขต  หรือเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด  ได้น าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาโรงเรียน  หรือปรับปรุงการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป. 
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ขอบข่ายงาน 
การบริหารจัดการมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
1. งานแผนงานและประกันคุณภาพ  (7 ภารกิจ 10 ตัวชี้วัด) 

๑.1 การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
1.2 การจัดองค์กร 
1.3 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.4 การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
1.5 การค านวณต้นทุนผลผลิต 
1.6 การควบคุมภายใน 
1.7 การประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

 
2. งานวิชาการ  (7 ภารกิจ 36 ตัวชี้วัด) 

 2.1 การวางแผนงานวิชาการ 
 2.2 การบริหารงานวิชาการ 
 2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.4 การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
 2.5 การวัดผล ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
 2.6 การแนะแนวการศึกษา  
 2.7 การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
 
3. งานกิจการนักเรียน  (6 ภารกิจ 18 ตัวชี้วัด) 
 3.1 การวางแผนงานกิจการนักเรียน 
 3.2 การบริหารงานกิจการนักเรียน 
 3.3 การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 3.4 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.5 การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

3.6 การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
 

4. งานบุคคล  ( 3 ภารกิจ 7 ตัวชี้วัด) 
 4.1 การบริหารงานบุคคล 
 4.2 การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.3 การประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 
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5. งานธุรการ ( 4 ภารกิจ 10 ตัวชี้วัด) 
 5.1 การวางแผนงานธุรการ 
 5.2 การบริหารงานธุรการ 
 5.3 การบริหารงานสารบรรณ 
 5.4 การประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 
 
6. งานการเงินและพัสดุ ( 4 ภารกิจ 13 ตัวชี้วัด) 
 6.1 การบริหารการเงิน 
 6.2 การบริหารการเงินและบัญชี 
 6.3 การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 6.4 การประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุ 
 
7. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม (11 ภารกิจ 29 ตัวชี้วัด) 
 7.1 การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 7.2 การบริการอาคารเรียน 
 7.3 การบริการห้องเรียน 
 7.4 การบริการห้องบริการ 
 7.5 การบริการห้องพิเศษ 
 7.6 การบริการอาคารประกอบ 
 7 7 การให้บริการน้ าดื่ม 
 7.8 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 7.9 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
 7.10 การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
 7.11 การประเมินผลการด าเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 
8. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย ( 5 ภารกิจ 8 ตัวชี้วัด) 
 8.1 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือข่าย 
 8.2 การให้บริการชุมชน 
 8.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 8.4 การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
 8.5 การประเมินผลการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
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งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
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งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 

 แผน  คือ สิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจล่วงหน้าที่จะด าเนินการใดๆ  ภายในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์มาตรฐานที่วางไว้ ผลที่เกิดจากการวางแผนส่วนหนึ่งจะปรากฏในรูปเอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยัน
การตัดสินใจ  ซึ่งจะระบุถึงสิ่งที่จะกระท า  เหตุผลที่เลือกท า  วิธีการด าเนินการ ผู้ด าเนินงาน และสถานที่ด าเนินงาน      
 ด้านการศึกษา  การวางแผน หมายถึง การก าหนดความต้องการ  วิธีการด าเนินการและผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต  โดยใช้หลักวิชา  เหตุผล  มีข้อมูลประกอบ  มีการน าเสนอปัญหาเพ่ือขจัดอุปสรรคที่จะเกิดกับ
เป้าหมายข้างหน้า  ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าจะท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อใด   กับใคร  ท าอย่างไร  และท าเพ่ืออะไรอย่างชัดเจน  
ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์มาตรฐานตัวชี้วัด การวางแผนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
เปรียบเสมือนกับเข็มทิศ แผนที่เดินทาง หรือพิมพ์เขียว (Blue Print) เป็นยานพาหนะที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีระบบ หากปราศจากการวางแผนที่ดีระบบก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวให้เข้ากับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  
ที่แตกต่างกันได้  จึงมีค ากล่าวว่า  “การวางแผนที่ดีย่อมน าไปสู่ความส าเร็จกว่าครึ่ง  (Well  begun  is  half 
done)”  หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าการวางแผนที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรในประการต่างๆ  เช่น  การท างานของบุคลากรเกิดการประสานงานซึ่งกันและกัน  ช่วยให้เกิดการประหยัด
ทางการบริหาร  ทั้ง  คน  เงิน  วัสดุ  และการจัดการ   ช่วยให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  เป็นการกระจายงาน  แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของผู้บริหาร สามารถระดมสรรพก าลังทรัพยากร  
(Mobilization  of resources)  ได้ตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สามารถทราบปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของแผนได้อย่างชัดเจน (Plan  Implementation)  สามารถด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงได้ทันต่อเหตุการณ์  คุ้มค่า และลดความสูญเปล่า 

 ๑.  การวางแผนพัฒนาโรงเรียน  
  ๑.๑ การก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน   
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
   

   
 

 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน   
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์

ของโรงเรียน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังน าวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงคข์องโรงเรียน

มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ - ๕ ปี และจัดท าตัวชี้วัด 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน าสู่การปฏิบัติ 
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๑.๒ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

  
๒. การจัดองค์กร  

  ๒.๑ การจัดท าโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
  ๓. สังเกตหน่วยงานในโรงเรียน 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
  

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว แผนปฏิบัติการยังตอบสนองทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑.๑ 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการก าหนดการใช้เงินในแผนปฏิบัติการอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม  คุ้มค่าและตรวจสอบได้ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดองค์กรหรือจัดท าโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีหน่วยงานตามโครงสร้างที่โรงเรียนก าหนด 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการก าหนดขอบข่ายของงานแต่ละงานให้

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและบริบทของโรงเรียน 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการด าเนินงานเป็นไปตามโครงสร้างที่โรงเรียน

ก าหนด  
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๒.๒ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑.  สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒.  พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
   

 
 ๓. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓.๑ การด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

   
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงานตาม

โครงสร้างการบริหารที่โรงเรียนก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็น

ปัจจุบัน 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้วยังมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้ที่

ได้รับมอบหมาย 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว  ยังมีการรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและ

เป็นปัจจุบัน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว  ยังมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้บริการ

ข้อมูลสารสนเทศ   
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพ่ือการบริหาร

และการจัดการเรียนรู้ 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการเผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และสาธารณชนทราบ 
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๓.๒ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ   
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 
 4. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการด าเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด าเนินงานด้านสารสนเทศ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว  ยังน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศภายในโรงเรียน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการจัดและพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศ
ของโรงเรียน 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและมีแผนการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังได้จัดท ามาตรฐานคุณภาพ ตัวชี้วัดระดับโรงเรียน

และสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการพัฒนาไปสู่

มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินคุณภาพภายใน  และจัดท ารายงาน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการ

วางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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๕. การค านวณต้นทุนผลผลิต 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

   
๖. การควบคุมภายใน 

  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการค านวณต้นทุนผลผลิต 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการค านวณต้นทุนผลผลิต 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยังมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว  ยังมีการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
มาตรการและวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว  ยังมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยังมีการรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
ส านักงานคณะคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค   

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการพัฒนาให้เป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง 
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๗. การประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายใน

โรงเรียน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงาน
แผนงานและประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
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งานวิชาการ 
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งานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ เป็นหัวใจของสถานศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้องพัฒนาผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต  การบริหารวิชาการเป็นการบริหาร  
ที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน และกระบวนการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน  บทบาทส าคัญของสถานศึกษาต้องยึดหลัก
ตอบสนองต่อผู้เรียนโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
การจัดการเรียนการสอน  ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสมกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน  มุ่งเน้นประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การเข้าร่วมกิจกรรม วัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา งานวิชาการคือหัวใจของสถานศึกษา การจะบริหารงาน
วิชาการให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพต้องตระหนักถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ งานวิชาการจะต้องมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเป็นกรอบในการด าเนินการ 

 ๑. การวางแผนงานวิชาการ 
  ๑.๑ การรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ  
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการรวบรวมข้อมูล  ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงานวิชาการ 

ให้เป็นระบบ สะดวกในการน าไปใช้ และเป็นปัจจุบัน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการไปใช้ 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการน าระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน

อย่างเป็นระบบ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการจัดท าเป็นเอกสารคู่มือครู / คู่มือนักเรียน / 

คู่มือผู้ปกครองขึ้นใช้ในโรงเรียน 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ

ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ 
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๑.๒ การท าแผนงานวิชาการ 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
   

 
๑.๓ การจัดท าสารสนเทศงานวิชาการ 

  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 

 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดท าและมีแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน
อย่างครบถ้วนทุกงาน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการตามแผนงานวิชาการอย่างเป็น
ขั้นตอนที่ก าหนด 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานวิชาการเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการสรุปวิเคราะห์การด าเนินงานน าไปปรับปรุง
พัฒนางานวิชาการ และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง  

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการรวบรวมวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการอย่างรอบด้าน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ ยังมีการจัดท าเป็นสารสนเทศที่สมบูรณ์ ครอบคลุมขอบข่าย

ของงานวิชาการ 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ ยังเป็นสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อ 

การใช้งาน 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ ยังมีการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ ยังมีการจัดท าคลังข้อมูลสารสนเทศโดยน าเทคโนโลยีมาใช้

อย่างต่อเนื่อง 
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  ๑.๔ การจัดการรับนักเรียน 
วิธีการประเมิน 

  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 

 

 ๒. การบริหารงานวิชาการ 
  ๒.๑ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
   

 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการวางแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียน และนโยบาย

ของต้นสังกัด 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ ยังมีผู้รับผิดชอบ /คณะท างานในแต่ละกิจกรรมของแผนการ

รับนักเรียน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ ยังมีการจัดท าแนวปฏิบัติ ประกาศและเผยแพร่ให้

สาธารณชนทราบ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ ยังมีการสร้างความเข้าใจให้ ครู, นักเรียน, ผู้ปกครอง ชุมชน 

และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ ยังมีการสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง /

พัฒนา 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน และขอบข่ายงานวิชาการไว้อย่างชัดเจน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดท าแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ แสดงไว้
ให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการจัดท าพรรณนางานตามโครงสร้างการ
บริหารงานวิชาการอย่างครบถ้วน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการ
บริหารงานวิชาการอย่างครบถ้วน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
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  ๒.๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 

 

 
  ๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 

   

 
   
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย จุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย จุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษา  และเหมาะกับศักยภาพของ
ผู้เรียน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในระดับชั้นเรียน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังน าผลการประเมินการใช้หลักสูตรไปวิเคราะห์ 
วางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสของนักเรียนที่จะน ามาพัฒนาเป็นหลักสูตร

ความสามารถพิเศษ 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความสามารถพิเศษ        

ของนักเรียนที่เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการน าหลักสูตรความสามารถพิเศษที่พัฒนาขึ้นสู่

การน าไปใช้โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรความสามารถ

พิเศษเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรความสามารถพิเศษ 

และน าไปปรับปรุง / พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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๒.๔ การจัดกลุ่มการเรียน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
 

    
  ๒.๕ การจัดตารางสอน / ตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดกลุ่มการเรียนอย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักเรียน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังจัดกลุ่มการเรียน โดยวิเคราะห์ตามศักยภาพผู้เรียน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้วในแต่ละกลุ่มการเรียนมีวิชาเพ่ิมเติมตามความสนใจของ
นักเรียนอย่างหลากหลาย 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว รายวิชาเพ่ิมเติมมีความทันสมัย สอดคล้องกับการศึกษา
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการประเมินและน าผลการประเมินไปปรับปรุง / 
พัฒนา 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการตั้งคณะกรรมการ และแนวปฏิบัติของการจัดตารางสอน / ตารางเรียน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีตารางสอนรายชั้นเรียน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีตารางสอน / ตารางเรียน ที่ค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของนักเรียน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อตาราง
เรียนและการจัดครูเข้าสอน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดตารางเรียน และการจัดครูเข้าสอนมาปรับปรุง / พัฒนา 
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๒.๖ การนิเทศภายใน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
 

 
  ๒.๗ การจัดครูสอนแทน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
 

   
   
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีคณะกรรมการนิเทศภายใน จ าแนกตามกลุ่มงานอย่างครบถ้วน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการวางแผน  ก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในไว้
อย่างชัดเจน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการปฏิบัติตามแผน และปฏิทินการนิเทศภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการก ากับ ติดตามกระบวนการนิเทศภายในเป็น
ระยะๆอย่างต่อเนื่อง 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการสรุปผลการนิเทศภายใน น ามาปรับปรุง / 
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีแนวปฏิบัติการจัดครูเข้าสอนแทน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดครูเข้าสอนแทนโดยค านึงถึงความรู้ 

ความสามารถ และความถนัด 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการก ากับ ติดตาม การจัดครูเข้าสอนแทนอย่าง

สม่ าเสมอ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการสรุปรายงาน และประเมินผลการจัดสอนแทน

จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัด

ครูเข้าสอนแทน 
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๒.๘ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการ 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
 

    
  ๒.๙ การบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

    
   
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่มาพัฒนางานในระดับกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่มาใช้ใน
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานวิชาการอ่ืน ๆ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด าเนินงาน
ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการก ากับ ติดตามการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ในการด าเนินงานทางวิชาการ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการพัฒนาการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานทางวิชาการให้มีความทันยุคสมัย 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 ครูมีการวิ เคราะห์มาตรฐาน / ตัวชี้วัด /  ผลการเรียนรู้  ของสาระการเรียนรู้ 

โดยเชื่อมโยงกับแบบทดสอบระดับชาติ 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ มีการวางแผนพัฒนา ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของ 

การพัฒนานักเรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานตาม

แผนพัฒนา อย่างมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล เป็นระยะอย่าง

สม่ าเสมอ 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง / พัฒนาเพ่ือ

เพ่ิมระดับของผลการทดสอบระดับชาติ 
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๒.๑๐ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
วิธีการประเมิน  

  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
   

 
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๓.๑ การจัดท า การใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการสร้างวิสัยทัศน์ และเป้าหมายร่วม 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการน าผลการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ของนักเรียน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ไปใช้ในระดับชั้นเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียน     
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวน 

การคิด และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ครูมีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของ
หลักสูตร 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการด าเนินการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
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๓.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
  

 
๓.๓ การจัดหา จัดท า และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 

  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  ทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

การสื่อสาร 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว  ยังมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

และการท างาน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะ 

ด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการใช้รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวใหม่

ในศตวรรษท่ี 21 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้วยังมีการกระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดหา จัดท า และพัฒนาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระ 

การเรียนรู้ 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดท าบัญชีสื่อ และอุปกรณ์การเรียนรู้ทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการน าสื่อการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด 

การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้วยังมีการบ ารุงรักษา เก็บสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ไว้

อย่างเป็นระบบ 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้วยังมีการประเมินผลกระบวนการจัดหา จัดท าสื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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  ๓.๔ การจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
  ๓.๕ การจัดสอนซ่อมเสริม 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดหา รวบรวมข้อมูลและจัดท าบัญชีแหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑  แล้ว ยังมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการจัดให้นักเรียนไปฝึกประสบการณ์การเรียนรู้   

ณ สถานประกอบการ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการก ากับ ติดตาม การใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบ 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือน ามา

ปรับปรุง / พัฒนา 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดสอนซ่อมเสริม 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติการจัดสอนซ่อมเสริม 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการสอนตามแนวปฏิบัติการสอน 
ซ่อมเสริม 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังน าผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงาน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังน าผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการสอนซ่อมเสริม 



   
 

23 

 

๓.๖ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
 

   
๓.๗ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้1 

  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
   
 
 

                                                           

หมายเหตุ  กิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้1 หมายถึง กิจกรรมที่จัดเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่นอกเหนือจาก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร เช่น การจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี  กิจกรรมค่าย  กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ฯลฯ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดกลุ่มกิจกรรมนักเรียนตามความต้องการ 

ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นการปฏิบัติที่

แสดงออกซ่ึงศักยภาพของตนเอง 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการจัดให้นักเรียนได้แสดงผลงานจากการปฏิบัติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม

พัฒนานักเรียนให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามบริบทของโรงเรียน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุม 

ทุกกลุ่ม /งาน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว นักเรียนยังมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบัติ  

และนักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม      

การเรียนรู้และนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดี 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา   

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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๓.๘ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษผู้เรียน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
๔. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ   

  ๔.๑ การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 

 
   
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีกระบวนการคัดเลือก จัดกลุ่ม ความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภท
ความสามารถพิเศษของนักเรียน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถ
พิเศษ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยั งมีการจัดเวที ให้นักเรียนแสดง / แข่งขัน 
ความสามารถพิเศษในแต่ละประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการรายงานผลและเผยแพร่ผลงานความสามารถ
พิเศษนักเรียน 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นและวิเคราะห์สมรรถนะครูรายบุคคล 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการน ามาก าหนดเป็นแผนหรือโครงการใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังด าเนินการตามแผนหรือโครงการที่ก าหนดไว้ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้วยังมีการประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนหรือโครงการ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้วยังน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครู
อย่างต่อเนื่อง 
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๔.๒ การส่งเสริมพัฒนาครูใหม่1 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 

 
  ๔.๓ การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน2 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

   
 
 
 
 
 
 

                                                           

หมายเหตุ   ครูใหม่1 หมายถึง  ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่  ครูย้ายมาปฏิบัติราชการ  ครูอัตราจ้าง 
   การจัดบรรยากาศทางวิชาการ2  หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน  ตลอดจน

การจัดบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนุนทางวิชาการที่จะท าให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีแผนพัฒนาครูใหม่ โดยจ าแนกครูบรรจุ ครูย้าย และครูอัตราจ้าง 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดครูพ่ีเลี้ยงเป็นโค้ชให้ค าแนะน า / ปรึกษา 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูใหม่ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการจัดการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
ครูใหม ่

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนในปัจจุบัน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศทาง
วิชาการในทุกกลุ่ม / งานที่เกี่ยวข้อง 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดบรรยากาศ
ทางวิชาการ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
บรรยากาศทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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  ๔.๔ การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 

  
๔.๕ การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ครูยังใช้กระบวนการวิจัยไปพัฒนากระบวนการจัด 
การเรียนรู้ของครู 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ครูยังน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา 
การเรียนรู้ของนักเรียน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลจากกระบวนการวิจัย 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ผลการวิจัย ทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีแผนส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดท า จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

เพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ครูยังน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ไปใช้

พัฒนาการเรียนรู้           
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพ่ือการเรียนรู้ 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
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๕. การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
  ๕.๑ การด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ  

 
  ๕.๒ การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ  

 
   
   

 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังได้ก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก าหนด 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ผลการปฏิบัติยังถูกต้อง  ครบถ้วนตาม ระเบียบว่าด้วย
การวัดผลและประเมินผลการเรียน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ข้อสอบและปรับปรุงเครื่องมือใน 
การวัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผล 
การเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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๕.๓ การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ 

 
   ๕.๔ การด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน   
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีผู้รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผล 
และประเมินผลอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและสะดวกในการใช้ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการปรับปรุงให้เหมาะสม ทันสมัยและสะดวกใน
การใช้ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผล 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการรายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและ

ประเมินผลการเรียน 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผล

การเรียนอย่างเรียบร้อย และปลอดภัย 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม 
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๕.๕ การด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ 
 

   
๖. การแนะแนวการศึกษา 

  ๖.๑ การบริหารจัดการงานแนะแนว 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ 
 

  
 
 
 
 
 
  

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีข้อความครบถ้วน  ถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย และ
เป็นปัจจุบัน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีจิตบริการและให้บริการได้
ทันตามก าหนดเวลา 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานอย่าง
เหมาะสม 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดท าโครงสร้างการบริหาร มีแผนภูมิ มีขอบข่ายงาน และมีการก าหนด

ผู้รับผิดชอบ มีสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีคู่มือการปฏิบัติงานแนะแนวที่มีคุณภาพ และยังมี

เครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานแนะแนวทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการแนะแนวทั้งด้านการศึกษาต่อ 

การอาชีพ สังคมและส่วนตัว อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๖.๒ การให้บริการแนะแนว 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ 

   
๗. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ  

  ๗.๑ การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ 
 

   
 

                                                           

หมายเหตุ การบริการแนะแนว ๑ หมายถึง การให้บริการ 5 ด้าน ดังนี้ 1) บริการรวบรวมข้อมูล และบริการศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล 2) บริการให้ค าปรึกษา 3) บริการสนเทศ 4) บริการจัดวางตัวบุคคล 5) บริการติดตามประเมินผล 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการก าหนดขอบข่ายงานทั้ง ๕ บริการ1 ของงานแนะแนว และก าหนดผู้รับผิดชอบ

เป็นลายลักษณ์อักษร 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ครอบคลุม

การให้บริการของงานแนะแนว และมีคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการจัด
ประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดอย่างเป็น
ระบบ และครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่ม ทุกระดับชั้น 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการส ารวจความพึงพอใจ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลของงานแนะแนว 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนา 
การให้บริการแนะแนว 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว  ยังมีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ
ประเมินผลระดับโรงเรียน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว  ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงาน
วิชาการ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยังมีการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานวิชาการ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
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๗.๒ การประเมินผลในด้านคุณภาพนักเรียน  
  วิธีการประเมิน 
  ๑. วิเคราะห์จากหลักฐานการประเมินผลของโรงเรียน 
  ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ และมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการด าเนินการของ

การประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว  ยังมีเครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ และครอบคลุม
ทุกรายการ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว  ยังมีการด าเนินการประเมินผลตามแนวทางที่ก าหนด 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยังมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลก าด าเนินงาน  
เป็นระยะ ๆอย่างต่อเนื่อง 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว  ยังมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางาน 
การประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
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งานกิจการนักเรียน 
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งานกิจการนักเรียน 
กิจการนักเรียนเป็นอีกหนึ่งภาระงานที่ส าคัญ สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนที่ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันเพ่ือช่วยให้ครูเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาผู้เรียน  โดยผ่านกระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพเพ่ือสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการท างานและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ  
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันสามารถเลือกด าเนินชีวิตอย่างผู้มีภูมิรู้มีภูมิธรรมและสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลก 

๑. การวางแผนงานกิจการนักเรียน  
  ๑.๑ การรวบรวมข้อมูลมีระบบการรับฟังเสียงนักเรียนและจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการ

นักเรียน 
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 

   

 

 

 

 

 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงาน

กิจการนักเรียน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการรวบรวมข้อมูลจากระบบหรือช่องทางการรับ

ฟังเสียงของนักเรียนรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการ
นักเรียนที่เป็นปัจจุบัน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการจัดท าระบบและขั้นตอนรับฟังเสียงของ
นักเรียน ระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นเอกสารคู่มือครูหรือคู่มือนักเรียนขึ้นใช้ในโรงเรียน   

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของนักเรียนและมี 
การปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 



   
 

34 

 

 ๑.๒ การท าแผนงานกิจการนักเรียน   
  วิธีการประเมิน  
  ๑.  สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒.  พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

 
 ๒. การบริหารงานกิจการนักเรียน  

๒.๑ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดพันธกิจงานกิจการนักเรียน  
วิธีการประเมิน  
๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการประเมิน  

การท างานในปีที่ผ่านมาและข้อสรุปจากการรับฟังเสียงของนักเรียน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดท าแผนงานเชิงกลยุทธ์ของงานกิจการ

นักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการตามแผน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการนิเทศติดตามประเมินผล 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการท างานใน
วงรอบต่อไป 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการก าหนดขอบข่ายงานกิจการนักเรียนและจัดท าแผนภูมิงานกิจการนักเรียน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดท าพันธกิจ พรรณนางานกิจการนักเรียน

และวางระบบการท างานที่ชัดเจน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงานตาม

แผนภูมิของโรงเรียนและมีการขับเคลื่อนระบบ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เชื่อมโยงกับ 

ทุกหน่วยงานในโรงเรียน 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการประเมินตนเองเพ่ือทบทวนประสิทธิภาพ 

การท างานตามระบบและประเมินตนเอง 
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๒.๒ การประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือข่ายภายนอกโรงเรียน 
วิธีการประเมิน  

  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

  
 ๒.๓ การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการประสานงานท างานร่วมกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเยาวชน         

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประสานงานและท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๕ แล้ว ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน  โดยสนับสนุนให้นักเรียน

ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม

สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียนและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการตรวจสอบในเชิงปริมาณและคุณภาพของ 
การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมนักเรียนทั้งโรงเรียน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการนิ เทศก ากับติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงาน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัด
กิจกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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๓. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
  ๓.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย1 
 วิธีการประเมิน  
 ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
 ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
  ๓.๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม2 
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

                                                           

หมายเหตุ  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย1  ได้แก่ การตรงต่อเวลา ความสะอาด การแต่งกาย การเข้าแถว 
การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน 
 การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 2

  ได้แก่ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดกิจกรรมและมีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรม 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

และจัดกิจกรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัดเป็นที่

ยอมรับ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคม 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดกิจกรรมและมีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรม 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดกิจกรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัดเป็นที่
ยอมรับ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคม 
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  ๓.๓ การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม1 
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
  ๓.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
   
 
 
 
 

                                                           

หมายเหตุ  กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาด้านความรับผดิชอบต่อสังคม1 ไดแ้ก่ การบ าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชน์ การปฏิบัตติามกฎหมาย 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดกิจกรรมและมีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรม 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดกิจกรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัดเป็น 
ที่ยอมรับ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคม 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดกิจกรรมและมีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรม 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

และจัดกิจกรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัดเป็นที่

ยอมรับ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคม 
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  ๓.๕ การยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 

๔. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

  ๔.๑ การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ  

 
   
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดกิจกรรมและมีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรม 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกย่องให้ก าลังใจเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีหลักฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับการยกย่องให้ก าลังใจ
เป็นลายลักษณ์อักษร 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนที่ประพฤติดีให้
ปรากฏ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไว้เป็น
หลักฐานและเป็นปัจจุบัน 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑  แล้ว ยังมีการจัดระบบงาน มีแผนงาน/โครงการเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินงานเป็นระบบสอดคล้องกับแผนงาน/

โครงการ และการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการนิเทศ การประเมินผลการด าเนินงานและน าผล

การประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ ยังมีผลส าเร็จจากการด าเนินงานชัดเจนทั้งเรื่องระบบ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
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  ๔.๒ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   
  วิธีการประเมิน  

  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
๔.๓ การคัดกรองนักเรียน   

  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ  

  
   
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการมอบหมายให้ครูดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว โรงเรียนยังมีวิธีการให้ครูผู้รับผิดชอบด าเนินการศึกษา
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ครูยังด าเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลครบทุก
คน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียนที่สามารถตรวจสอบ
ได ้

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนส าหรับน า
ข้อมูลไปใช้ในการคัดกรองนักเรียน 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีเครื่องมือส าหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัด
กรองนักเรียน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ครูยังด าเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีคณะกรรมการกลางพิจารณาผลการคัดกรอง
นักเรียน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการจ าแนกนักเรียนอย่างชัดเจนและครอบคลุม 
ทุกกลุ่ม 
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  ๔.๔ การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
  ๔.๕ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
  วิธีการประเมิน  

๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ต้องด าเนินการป้องกันและแก้ไขทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและ 

กลุ่มมีปัญหา 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังก าหนดแนวทาง วิธีการป้องกันและแก้ไข 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการและมีหลักฐานการป้องกันและแก้ไข
ตามวิธีที่ก าหนดไว้ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการแก้ปัญหาร่วมกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการก าหนดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ /กิจกรรม 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน 
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  ๔.๖  การส่งต่อนักเรียน  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
 ๕. การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

  วิธีการประเมิน  
   ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
   ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งต่อ 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติในการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการส่งต่อนักเรียนตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเป็นประจ า 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ประเมินผลและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังปรากฏกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักเรียนตามหลัก
ประชาธิปไตยอย่างเด่นชัดสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ 



   
 

42 

 

 ๖. การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน  
   วิธีการประเมิน  
   ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
   ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีระบบการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีร่องรอยหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายใน
โรงเรียนในรูปแบบคณะกรรมการ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการประเมินเชิงพัฒนาระหว่างด าเนินการ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังน าผลการวิเคราะห์ไปจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
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งานบุคคล 
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งานบุคคล 
การบริหารงานบุคคล มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าเพ่ือตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี  สถานศึกษาจึงต้องมีการบริหารงานบุคคล
เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

งานบุคคล  เป็นงานสนับสนุนบุคลากรที่ส าคัญในสถานศึกษามีจุดประสงค์หลักของงานบุคคลเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากร การส่งเสริมพัฒนาสร้างขวัญก าลังใจและการรักษาระเบียบวินัย สิทธิประโยชน์  
อันพึงมีพึงได้ของบุคลากร เช่น จัดการปฐมนิเทศให้บุคลากรเพ่ือให้ทราบภาระงานเมื่อเริ่มเข้าสู่องค์กรจัดท าเอกสาร
แนะน าทางปฏิบัติงาน จัดการนิเทศภายในเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจัดการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าข้อมูลที่ได้
ไปใช้ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 

๑. การบริหารงานบุคคล  

  ๑.๑ การวางแผนอัตราก าลัง  

  วิธีการประเมิน  
๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์  

 
  ๑.๒ การพัฒนาบุคลากร  

วิธีการประเมิน  
๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์  

  ๓. พิจารณาการด าเนินงานของโรงเรียนในเรื่องต่อไปนี้  
         (๑) การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน  
         (๒) การจัดหาหรือจัดท าเอกสารแนะน าการปฏิบัติงาน  

(๓) การจัดอบรม ประชุมหรือสัมมนาในโรงเรียน 
(๔) การส่งบุคลากรไปอบรม/ประชุมสัมมนา /ศึกษาเพ่ิมเติม/ศึกษาดูงาน  
(๕) การส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและให้มีจริยธรรม 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการวิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการก าหนดวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ 
แผนอัตราก าลัง 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการประเมินผลการด าเนินการวางแผนอัตราก าลัง 
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(๖) การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC : Professional Learning 
Community 

(๗) การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) 

(๘) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่อง STEM Education  
(๙) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่อง Active Learning 
(๑๐) การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ  

 
  ๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์  

 
   
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีแผนพัฒนาบุคลากร 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย  

๕ รายการ 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว บุคลากรยังน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาขยายผลใน

โรงเรียน 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔  แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ผลประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
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  ๑.๔ การบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
  ๓. พิจารณาการด าเนินงานของโรงเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
   (๑) การให้บริการและสิทธิประโยชน์ 
   (๒) การส่งเสริมให้ท างานตามความถนัดและตามความต้องการของตนเอง 
   (๓) การยกย่องชมเชย ให้เกียรติ 
   (๔) การส่งเสริมให้ท างานที่ท้าทายและสามารถท าให้ประสบความส าเร็จ 
   (๕) การส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   (๖) การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข   
   (๗) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   (๘) การจัดกิจกรรมส่งเสริมอ่ืนๆ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร และจัดท าแผนการบ ารุงขวัญ ส่งเสริมก าลังใจ

บุคลากร 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการปฏิบัติกิจกรรมการบ ารุงขวัญ ฯ อย่างน้อย  

๔ รายการ 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมี มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการรายงานผลการบ ารุงขวัญฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมการบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจบุคลากร 
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 ๒. การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.๑ การจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์  

 
  ๒.๒ การจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ1 
 วิธีการประเมิน  
 ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
 ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์  

 
 
 
 

 
 

                                                           

หมายเหตุ การปฏิบัติราชการ1 หมายถึง หลักการลงเวลาปฏิบัติราชการ ใบลา บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ี เวรยาม ในเวลาและนอกเวลา
หรือหลักฐานการขออนุญาตต่างๆ  

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา   
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมทีะเบียนประวัติถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการเก็บรักษาทะเบียนประวัติอย่างปลอดภัยและ
สะดวกแก่การค้นหา 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน 
การด าเนินการ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของบุคลากร   
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการรวมรวมหลักฐานไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
เป็นปัจจุบัน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการท าสถิติข้อมูลสารสนเทศและน าไปใช้ประโยชน์ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน 
การด าเนินการ 
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๓. การประเมินผลการด าเนินงานบุคคล  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
   ๒. พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการประเมินผลการด าเนินงานบุคคลโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว  ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายใน
โรงเรียน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว  ยังมีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานบุคคล 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว  ยังมีการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานบุคคล 



   
 

49 

 

 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการ 
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งานธุรการ 
 งานธุรการ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนในด้านสารบรรณ ลงทะเบียน รับ -ส่งหนังสือ การโต้ตอบ
หนังสือราชการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน  
ด้านธุรการ 
 ๑. การวางแผนงานธุรการ  
  ๑.๑ การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
   ๑.๒ การท าแผนงานธุรการ   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
  
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ

เป็นลายลักษณ์อักษร 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานธุรการที่เป็นปัจจุบัน 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการจัดท าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน

ธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการจัดท าเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการก าหนดแผนงานธุรการ 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดท าแผนงานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษร 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามแผน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
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๒. การบริหารงานธุรการ  
  ๒.๑ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
๒.๒ การจัดบุคลากร  

  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการก าหนดขอบข่ายงานธุรการ 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการท าแผนภูมิการบริหารงานธุรการ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการจัดท าพรรณนางานธุรการ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงาน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการก าหนดแนวทางการจัดบุคลากร 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการแต่งตั้งบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีบุคลากรครบทุกงาน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงาน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการประเมินและพัฒนาบุคคลากรด้านธุรการ 
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๒.๓ การจัดสถานที่ 
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากสถานที่ปฏิบัติงานธุรการ  

 
 ๓. การบริหารงานสารบรรณ  
  ๓.๑ การลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการ  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
 

  
   
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีสถานที่ท างานธุรการ 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดสถานที่ปฏิบัติงานภายในห้องธุรการเป็น
สัดส่วน และสะดวกแก่การให้บริการ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีห้องธุรการที่มีความเหมาะสมมั่นคงและปลอดภัย 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและ 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีทะเบียนรับ - ส่งเอกสารและหนังสือราชการ 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว  ยังมีการลงทะเบียนรับ -  ส่ง  ถูกต้องตามระเบียบ 
งานสารบรรณ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและน าผล 
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
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๓.๒ การโต้ตอบหนังสือราชการ   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
  ๓.๓ การเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ   
  วิธีการประเมิน  
  ๑.  สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒.  พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
   
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีหลักฐานการโต้ตอบหนังสือราชการ   

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีหนังสือราชการที่โต้ตอบถูกต้องตามระเบียบ 
งานสารบรรณ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนา 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดระบบเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ   

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร การเก็บรักษาและการท าลายหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบงานสาร
บรรณ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ 2 แล้ว ยังมีการค้นหาหนังสือราชการหรือหลักฐานต่าง ๆ ได้
สะดวกและรวดเร็ว 

4 นอกจากระดับคุณภาพ 3 แล้ว ยังมีการประเมินผลและน าผลมาประเมินผลมาช่วย
ปรับปรุงและพัฒนา 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
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๓.๔ การบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
 ๔. การประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

 
 
 
  
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดระบบด้านบริการงานสารบรรณ 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการน าวัสดุครุภัณฑ์ บุคลากรในการให้บริการได้
เพียงพอ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ปรับปรุงการบริการให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลและน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการประเมินผลการด าเนินงานธุรการ โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยของงาน
ธุรการ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการนิเทศติดตามการด าเนินงานธุรการอย่าง
ต่อเนื่อง 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยั งมีการน าผลไปใช้ ในการปรับปรุ งพัฒนา                
การด าเนินงานธุรการ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
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งานการเงินและพัสด ุ
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งานการเงินและพัสดุ  

 งานการเงินและพัสดุ  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้การบริหารการจัดการศึกษาและการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อปฏิบัติของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาล 
และเกิดประโยชน์ทางราชการสูงสุด 
 ๑. การบริหารการเงิน  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
 ๒. การบริหารการเงินและบัญชี 
  ๒.๑ การท าหลักฐานการเงินและการบัญชี   
  หลักฐานการเงินและการบัญชีที่ก าหนด คือ  
  (๑) เงินนอกงบประมาณ  
   (๑.๑) ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  
   (๑.๒) ใบเสร็จรับเงิน  
   (๑.๓) สมุดเงินสด  
   (๑.๔) ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  
   (๑.๕) ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา  
   (๑.๖) หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท 
   (๑.7) สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน       
  (๒) เงินงบประมาณ 
   (๒.๑) ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก  
   (๒.2) สมุดคู่มือเบิกเงินเพ่ือจ่ายเงินงบประมาณ  
   (๒.3) สมุดเงินสด  
   (๒.4) ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  
   (๒.5) หลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้อง

และถูกต้องกับระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ภายในเวลาก าหนด 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และน าผล
ไปปรับปรุงและพัฒนา 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 
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  (๓) เงินรายได้แผ่นดิน  
   (๓.๑) ใบเสร็จรับเงิน  
   (๓.๒) สมุดเงินสด  
   (๓.๓) ใบน าส่ง หรือใบเสร็จรับเงินของผู้เบิก  

(๔)  รายงาน  
   (๔.๑)   รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
   (๔.๒) รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
  (๔.๓) รายงานประเภทเงินคงเหลือ  
   (๔.๔) รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันสิ้นเดือน  
   (๔.๕) รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  
   (๔.๖) กรณีที่โรงเรียนท าหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจะต้องปฏิบัติ/รายงานโดยใช้ระบบ 
GFMIS  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดท าหลักฐานการเงินและการบัญชี   

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดท าหลักฐานการเงินและการบัญชีครบถ้วน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว  ยังมีการจัดท าหลักฐานการเงินและการบัญชีเป็น
ปัจจุบันถูกต้อง 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยังมีการจัดเก็บหลักฐานเป็นระเบียบ และปลอดภัย 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว  ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
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๒.๒ การรับเงิน 
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 

  ๒.๓ การจ่ายเงิน   

  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

 
  

 

 

 

 

 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 การรับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับเงิน   
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสด 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการจัดท าบัญชีในสมุดเงินสดถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตามระเบียบการ
เก็บรักษาเงิน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 การจ่ายเงินอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและมีหลักฐานในการจ่าย   
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสด 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสดถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการตรวจสอบการจ่ายเงินตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงิน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
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  ๒.๔ การเก็บรักษาเงิน   

  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
  ๒.๕ การควบคุมและตรวจสอบ   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบ 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการเก็บรักษาเงินเอกสารแทนตัวเงิน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีระบบการควบคุมการรับ - จ่ายเงิน   

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจ าวัน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการตรวจสอบความถูกต้อง ตรงกันระหว่างยอดเงิน
คงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันโดยผู้บริหารสถานศึกษา 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการด าเนินการเกี่ยวกับรายงานการเงินตามที่
ระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ   
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๒.๖ การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินและทะเบียนคุมแผนการใช้จ่ายเงิน  
  ๓. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 

 
๓. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  

๓.๑ การจัดซื้อ จัดจ้าง   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
  

   
   
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีแผนการใช้จ่ายเงิน   

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีหลักฐานการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติ
การ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
แผนการใช้จ่ายเงิน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว  ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ   

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง   

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว  ยังมีการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ปฏิบัติครบตามข้ันตอน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว  ยังมีการด าเนินการถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยังมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรวดเร็ว ทันเวลา 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว  ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ   
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  ๓.๒ การจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

   
   ๓.๓ การบ ารุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
   
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์   

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ 2 แล้ว ยังมีการจัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุและ
ทะเบียนครุภัณฑ์   

4 นอกจากระดับคุณภาพ 3 แล้ว ยังมีการก ากับ ติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง
และพัฒนา 

5 นอกจากระดับคุณภาพ 4 แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ   

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
2 นอกจากระดับคุณภาพ 1 แล้ว ยังมีการจัดสรรงบประมาณไว้เป็นค่าบ ารุงและมีปรับ

ซ่อมพัสดุและมีแนวปฏิบัติการบ ารุงรักษาพัสดุหรือปรับซ่อม 
3 นอกจากระดับคุณภาพ 2 แล้ว ยังมีการชี้แจงและแนะน าแนวปฏิบัติในการบ ารุงรักษา

พัสดุหรือปรับซ่อม 
4 นอกจากระดับคุณภาพ 3 แล้ว ยังมีการบ ารุงรักษาพัสดุและปรับซ่อมให้พร้อมต่อการ

ใช้งาน 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและน าผลมา

ปรับปรุงและพัฒนา 
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  ๓.๔ การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาเอกสารต่อไปนี้  
   - บัญชีวัสดุ  
   - ทะเบียนครุภัณฑ์  
   - รายงานการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจ าปี  
   - รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร  
   - หลักฐานการขออนุมัติจ าหน่าย  
   - เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

   
  ๓.๕ การจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 

  

 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบ ฯ 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการตรวจสอบการรับ – จ่าย พัสดุประจ าปี ตาม

ระเบียบ ฯ 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการรายงานและผลการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบ

พัสดุ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการก ากับติดตามประเมินผลและน าไปปรับปรุง

และพัฒนา 
5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการ   

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ ประวัติที่ดิน อาคารสถานที่ 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุครบถ้วน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการลงทะเบียนที่ราชพัสดุถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการจัดเก็บรักษาหลักฐานเรียบร้อยปลอดภัย 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ   
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๔. การประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุ 
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการประเมินผลในระดับงานย่อยของงานการเงิน

และพัสดุ 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการนิเทศติดตามการด าเนินงานการเงินและพัสดุ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนากาด าเนินงาน
การเงินและพัสดุ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ   
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งานบริการอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
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งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเป็นงานที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมงานต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม ภาระงานเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การจัดบรรยากาศทั้งภายใน
ห้องเรียนและภายในโรงเรียนให้เกิดความร่มรื่น เป็นสัดส่วนสวยงาม ความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวก 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

การดูแลบ ารุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน  ห้องพิเศษ และห้องบริการต่างๆ ให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าตามเกณฑ์ปริมาณและตรงตามมาตรฐาน  จัดให้มีเอกสารการใช้อาคาร  และจัดท าประวัติ
การบ ารุงรักษา และสรุปประเมินผลอย่างชัดเจน 

๑. การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๑.๑ การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

  วิธีการประเมิน  
  ๑.  สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒.  พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 

 
  ๑.๒ การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน   

วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
  ๓. พิจารณาบรรยากาศในบริเวณโรงเรียน ด้านความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม            
ความปลอดภัย ความสะดวก และเพียงพอส าหรับผู้รับบริการในเรื่องต่อไปนี้  
   ๓.๑   มีการจัดบริเวณเป็นสัดส่วน  
   ๓.๒   มีความร่มรื่น  
   ๓.๓   มีการตกแต่งบริเวณสวยงาม  
   ๓.๔   มีสถานที่เล่น ออกก าลังกาย และพักผ่อน  

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม

ของโรงเรียน หรือจัดท าผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่  และ

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง  ปลอดภัย  เหมาะสม พร้อมที่จะใช้
ประโยชน์   

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่                    
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และเอ้ือประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้   

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง                         
และผู้รับผิดชอบ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการประเมินสรุปรายงานน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน   
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   ๓.๕   มีอากาศปลอดโปร่ง  
   ๓.๖   ไม่เป็นแหล่งมลพิษ  
   ๓.๗   มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
   ๓.๘   มีทางสัญจรเป็นระเบียบ  
   ๓.๙   มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต  
   ๓.๑๐ มีการใช้และบ ารุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย  

 
๒. การบริการอาคารเรียน  

๒.๑ การจัดบรรยากาศอาคารเรียน   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
  ๓. พิจารณาบรรยากาศภายในอาคารเรียนด้านความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม         
ความปลอดภัย ความสะดวก และเพียงพอส าหรับผู้รับบริการ ในเรื่องต่อไปนี้  
   ๓.๑ มีการตกแต่งที่สวยงาม  
   ๓.๒ มีแสงสว่างเพียงพอ  
   ๓.๓ โครงสร้างอาคารเรียนอยู่ในสภาพดีมีส่วนประกอบ เช่น หน้าต่าง ประตู บันไดมีความแข็งแรง  
   ๓.๔ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี  
   ๓.๕ มีการดูแลสภาพสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย  
   ๓.๖ มีป้ายชื่อบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
   ๓.๗ มีความเป็นระเบียบ  
   ๓.๘ มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  

 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๓ เรื่อง 
2 บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๔ เรื่อง 

3 บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๕ เรื่อง 

4 บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๖ เรื่อง 

5 บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๗ เรื่อง ข้ึนไป 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 อาคารเรียนมีความสะอาด   
2 อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๓ เรื่อง 

3 อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๔ เรื่อง 

4 อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๕ เรื่อง 

5 อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๖ เรื่อง ข้ึนไป 
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๒.๒ การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน (พิจารณาตามเกณฑ์ปริมาณที่ก าหนด)  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
  ๓. พิจารณาบรรยากาศบริเวณโรงเรียนในเรื่องต่อไปนี้  
   ๓.๑ จัดให้มีห้องเรียนเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  
   ๓.๒ จัดให้มีห้องพิเศษเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  
   ๓.๓ จัดให้มีห้องบริการเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

  2.3 การดูแลบ ารุงรักษาอาคารเรียน 
วิธีการประเมิน  

  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
  ๓. พิจารณาบรรยากาศบริเวณโรงเรียน 
 

    
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 จัดห้องเรียนได้พอเพียงหรือมีการแก้ปัญหาการขาดแคลนได้อย่างเหมาะสม 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังจัดห้องบริการและห้องพิเศษในอาคารเรียนได้ 
ร้อยละ ๒๕ ของเกณฑ์มาตรฐาน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังจัดห้องบริการและห้องพิเศษในอาคารเรียนได้ 
ร้อยละ  ๕๐ ของเกณฑ์มาตรฐาน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังจัดห้องบริการและห้องพิเศษในอาคารเรียนได้ 
ร้อยละ ๗๕ ของเกณฑ์มาตรฐาน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังจัดห้องบริการและห้องพิเศษในอาคารเรียนได้
มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของเกณฑ์มาตรฐาน 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการดูแลรักษาอาคารเรียน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ  ๑ แล้ว  ยังมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็นลายลักษณ์

อักษร 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการบ ารุงรักษาให้คงสภาพมีระเบียบ สวยงามใช้

การได้และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยังมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว  สภาพอาคารยังได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่
มั่นคงแข็งแรง และสะอาดสวยงาม 
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๒.๔  การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาหลักฐานการก าหนดหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย  
  ๓. พิจารณาจากสภาพที่ปรากฏ 

 
๓. การบริการห้องเรียน  

  ๓. ๑  การจัดบรรยากาศในห้องเรียน   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
  ๓. พิจารณาบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงามความปลอดภัย 
และความสะดวก ในเรื่องต่อไปนี้  
   ๓.๑  มีแสงสว่างเพียงพอ  
   ๓.๒  มีอากาศถ่ายเทสะดวก  
   ๓.๓  มีการตกแตง่ที่สวยงาม และมีบรรยากาศทางวิชาการ  
   ๓.๔  ไม่แออัด  
   ๓.๕  โต๊ะเก้าอ้ี และอุปกรณ์ประจ าห้องมีสภาพดี และเพียงพอ 
   ๓.๖  มีสื่อและอุปกรณ์การสอนที่จ าเป็นประจ าห้อง  
   ๓.๗ มีเครื่องอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยที่ใช้การได้ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการควบคุม  และติดตามการรักษาความปลอดภัย
อาคารเรียน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการฝึกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัยให้แก่ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีความสะอาด 
2 มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๒ เรื่อง 

3 มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๓ เรื่อง 

4 มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๔ เรื่อง 

5 มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๕ เรื่องขึ้นไป 
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๓.๒ การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
  ๓. พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้  
   ๓.๑ มีแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน  
   ๓.๒ มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ  
   ๓.๓ มีการใช้ห้องตามแผนที่ก าหนด  
   ๓.๔ มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี  
   ๓.๕ มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
   ๓.๖ มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ  
   ๓.๗ มีการประกวดเพ่ือยกย่องชมเชย  
 

  
๔. การบริการห้องบริการ 
  ๔.๑ การจัดบรรยากาศห้องบริการ  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
  ๓. พิจารณาบรรยากาศของห้องบริการให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย 
และความสะดวก ในเรื่องต่อไปนี้  
   ๓.๑ มีแสงสว่างเพียงพอ  
   ๓.๒ มีการตกแต่งที่สวยงาม  
   ๓.๓ มีเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
   ๓.๔ มีอากาศถ่ายเทสะดวก  
   ๓.๕ ไม่แออัด  
   ๓.๖ มีป้ายนิเทศแสดงค าแนะน าการใช้ห้อง ระเบียบปฏิบัติ และสถิติข้อมูลการให้ 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน 
2 มีแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน และยังมีการด าเนินการตามข้างต้น อีก ๒ เรื่อง 

3 มีแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน และยังมีการด าเนินการตามข้างต้น อีก ๓ เรื่อง 

4 มีแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน และยังมีการด าเนินการตามข้างต้น อีก ๔ เรื่อง 

5 มีแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน และยังมีการด าเนินการตามข้างต้น อีก ๕ เรื่อง 
ขึ้นไป 
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  4.2 การใช้และบ ารุงรักษาห้องบริการ 
วิธีการประเมิน  

  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
  ๓. พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้  
   ๓.๑  มีแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง  
   ๓.๒  มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  
   ๓.๓  มีการใช้ห้องตามแผน และตารางท่ีก าหนด  
   ๓.๔  มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี  
   ๓.๕  มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ  
   ๓.๖  มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง  
   ๓.๗  มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
   ๓.๘  มีการเก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2 มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีบรรยากาศข้างต้นอีก ๒ เรื่อง 

3 มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีบรรยากาศข้างต้นอีก ๓ เรื่อง 

4 มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีบรรยากาศข้างต้นอีก ๔ เรื่อง 

5 มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีบรรยากาศข้างต้นอีก ๕ เรื่อง ขึ้นไป 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง 
2 มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง  และมีการด าเนินการตามข้างต้นอีก ๓ เรื่อง 

3 มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง  และมีการด าเนินการตามข้างต้นอีก ๔ เรื่อง 

4 มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง  และมีการด าเนินการตามข้างต้นอีก ๕ เรื่อง 

5 มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง  และมีการด าเนินการตามข้างต้นอีก ๖ เรื่อง 
ขึ้นไป 
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๕.  การบริการห้องพิเศษ  
  ๕.๑ การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
  ๓. พิจารณาบรรยากาศของห้องพิเศษ ให้ เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม  
ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องต่อไปนี้  
   ๓.๑  มีแสงสว่างเพียงพอ  
   ๓.๒  มีการตกแต่งที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
   ๓.๓  มีเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ฯลฯ  
   ๓.๔  มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เหมาะสมตามเกณฑ์  

๓.5  มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
   ๓.6  ไม่แออัด  
   ๓.7  มีป้ายบอกวิธีท างาน แนะน าเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือ  
   ๓.8  มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย  
   ๓.9  มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย  
   ๓.10  มีป้ายแนะน าการบ ารุงรักษาเครื่องมือ  
 

๕.๒   การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ 
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
  ๓. พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้  
   ๓.๑  มีแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง  
   ๓.๒  มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  
   ๓.๓  มีการใช้ห้องตามแผน และตารางท่ีก าหนด  
   ๓.๔  มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี  
   ๓.๕  มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ  
   ๓.๖  มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง  
   ๓.๗  มีการติดตามประเมินผลการใช้ห้องอย่างเป็นระบบ  
   ๓.๘  มีการประกวดการดูแลรักษาและพัฒนาเพื่อยกย่องชมเชย  
   ๓.๙  มีการเก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2 มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย  และยังมีบรรยากาศข้างต้น อีก ๓ เรื่อง 
3 มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย  และยังมีบรรยากาศข้างต้น อีก ๔ เรื่อง 
4 มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย  และยังมีบรรยากาศข้างต้น อีก ๕ เรื่อง 
5 มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย  และยังมีบรรยากาศข้างต้น อีก ๖ เรื่องขึ้นไป 
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๖.   การบริการอาคารประกอบ  

  ๖.๑ อาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน   
   ๖.๑.๑ การจัดอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน   
   วิธีการประเมิน  
   ๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
   ๒. พิจารณาอาคารฝึกงานในเรื่องต่อไปนี้  
    ๒.๑  จัดให้มีอาคารฝึกงานเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  
    ๒.๒  จัดให้มีห้องปฏิบัติงานในฝึกงานอย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 
    
 
 
 

 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง 
2 มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง และยังมีการด าเนินการตามข้างต้น อีก ๓ เรื่อง 

3 มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง และยังมีการด าเนินการตามข้างต้น อีก ๔ เรื่อง 

4 มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง และยังมีการด าเนินการตามข้างต้น อีก ๕ เรื่อง 

5 มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง และยังมีการด าเนินการตามข้างต้น อีก ๖ เรื่อง
ขึ้นไป 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 จัดให้มีอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังจัดให้มีอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงานได้  
ร้อยละ ๒๕ ของเกณฑ์มาตรฐาน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังจัดให้มีอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงานได้  
ร้อยละ ๕๐ ของเกณฑ์มาตรฐาน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังจัดให้มีอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงานได้  
ร้อยละ ๗๕ ของเกณฑ์มาตรฐาน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังจัดให้มีอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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 ๖.๑.๒ การใช้และบ ารุงรักษาอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน  
   วิธีการประเมิน  
   ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
   ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
   ๓. พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้  
    ๓.๑ มีแผน ตารางการใช้และระเบียบการใช้อาคาร     
    ๓.๒ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  
    ๓.๓ มีการใช้ห้องตามแผนและตารางที่ก าหนด  
    ๓.๔  มีการจัดสภาพอาคารประกอบตามหลักการจัด และมีการดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ดี  
    ๓.๕  มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 

๓.๖  มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง  
    ๓.๗  มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
    ๓.๘  มีการเก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีแผน ตารางการใช้ และระเบียบการใช้อาคาร 
2 มีแผน ตารางการใช้ และระเบียบการใช้อาคาร และยังมีการด าเนินการในเรื่องอ่ืนอีก 

๒ เรื่อง 
3 มีแผน ตารางการใช้  และระเบียบการใช้อาคาร และยังมีการด าเนินการในเรื่องอ่ืนอีก 

๓ เรื่อง 
4 มีแผน ตารางการใช้  และระเบียบการใช้อาคาร และยังมีการด าเนินการในเรื่องอ่ืนอีก 

๔ เรื่อง 
5 มีแผน ตารางการใช้  และระเบียบการใช้อาคาร และยังมีการด าเนินการในเรื่องอ่ืนอีก 

๕ เรื่อง 
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๖.๒   อาคารโรงอาหาร  
   ๖.๒.๑   การจัดอาคารโรงอาหาร  
   วิธีการประเมิน  
   ๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
   ๒. พิจารณาอาคารโรงอาหารในเรื่องต่อไปนี้  
    ๒.๑  จัดให้มีอาคารโรงอาหารเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  
    ๒.๒  จัดให้มีโต๊ะอาหาร – ที่นั่ง อย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 

    
๖.๒.๒   การใช้และบ ารุงรักษาอาคารโรงอาหาร  

   วิธีการประเมิน  
   ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
   ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
   ๓. พิจารณาจากเรื่องต่อไปนี้  
    ๓.๑  มีแผนและแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร  
    ๓.๒  มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  
    ๓.๓  มีการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพที่ดี  
    ๓.๔  มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ  
    ๓.๕  มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 

 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีโรงอาหาร 
2 นอกจากระดับคุณภาพ  ๑ แล้ว ยังมีครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหาร 

3 นอกจากระดับคุณภาพ  2 แล้ว ยังมีบุคลากรรับผิดชอบ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ เครื่องอ านวย
ความสะดวกอย่างเหมาะสม 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีสภาพการจัดให้บริการอย่างเหมาะสม 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร 
2 มีแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร และยังมีการด าเนินการในเรื่องอ่ืน อีก ๑ เรื่อง 

3 มีแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร และยังมีการด าเนินการในเรื่องอ่ืน อีก ๒ เรื่อง 

4 มีแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร และยังมีการด าเนินการในเรื่องอ่ืน อีก ๓ เรื่อง 

5 มีแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร และยังมีการด าเนินการครบทุกเรื่อง  
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๖.๓  อาคารหอประชุม / ห้องประชุม  
   ๖.๓.๑   การจัดอาคารหอประชุม / ห้องประชุม  
   วิธีการประเมิน  
   ๑.  พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
   ๒.  พิจารณาจากสภาพการจัดการตามที่ก าหนด 
 

 
๖.๓.๒   การใช้และบ ารุงรักษาอาคารหอประชุม / ห้องประชุม   
วิธีการประเมิน  
๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
๓. พิจารณาจากเรื่องต่อไปนี้  

    ๓.๑  มีแผน และแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้หอประชุม / ห้องประชุม  
    ๓.๒  มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  
    ๓.๓  มีการใช้หอประชุม / ห้องประชุมตามแผน และตารางท่ีก าหนด  
    ๓.๔  มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี  
    ๓.๕  มีการจัดงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ  
    ๓.๖  มีการบันทึกสถิติในการใช้หอประชุม / ห้องประชุม  
    ๓.๗  มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
 

 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีหอประชุม / ห้องประชุม 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีหอประชุม และครุภัณฑ์ประจ าหอประชุม 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีบุคลากรรับผิดชอบ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการจัดการตามสภาพให้บริการอย่าง เหมาะสม 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้หอประชุม/ห้องประชุม 
2 มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้หอประชุม/ห้องประชุม และยังมีการด าเนินการใน

เรื่องอ่ืนอีก ๒ เรื่อง   
3 มีแผน  ตาราง และระเบียบการใช้หอประชุม/ห้องประชุม และยังมีการด าเนินการใน

เรื่องอ่ืนอีก ๓ เรื่อง 
4 มีแผน  ตาราง และระเบียบการใช้หอประชุม/ห้องประชุม และยังมีการด าเนินการใน

เรื่องอ่ืนอีก ๔ เรื่อง 
5 มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้หอประชุม/ห้องประชุม และยังมีการด าเนินการใน

เรื่องอ่ืนอีก ๕ เรื่อง 
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๖.4   การบริหารอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา  
๖.4.1  การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา  
วิธีการประเมิน  
๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

 
๖.4.๒   การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์อาคารพลศึกษา /ห้องพลศึกษา  

   วิธีการประเมิน  
   ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
   ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว  ยังมีอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประกอบ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว  ยังมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก และมีผู้ดูแล
รับผิดชอบ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยังมีอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกครบ
สมบูรณ์อย่างเหมาะสม 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีสภาพเหมาะสมในการจัดกิจกรรมและการให้บริการ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีแผน ตารางการใช้ และระเบียบการใช้อาคาร 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑  แล้ว  ยังมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์

อักษร 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการใช้อาคารตามแผน  และตารางที่ก าหนด 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
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๖.5   อาคารห้องน้ า – ห้องส้วม 
   ๖.5.๑  การจัดอาคารห้องน้ า-ห้องส้วม 
   วิธีการประเมิน 
   ๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
   ๒. พิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐาน 
   ๓. พิจารณาจากการจัดสภาพตามท่ีก าหนด  
 

 
   ๖.5.๒  การใช้และดูแลรักษาห้องน้ า – ห้องส้วม  
   วิธีการประเมิน  
   ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
   ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการจัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีการจัดการตามสภาพให้บริการอย่างเหมาะสม 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีห้องน้ าห้องส้วมส าหรับคนพิการ / ผู้สูงอายุ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีค าแนะน าการใช้ห้องน้ า - ห้องส้วม 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ เช่น ภารโรง 
นักเรียนคณะสี ฯลฯ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีระบบการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี   

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยังมีแผนการบ ารุงรักษาให้สามารถให้บริการได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการก ากับ ควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ         
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๗.  การให้บริการน้ าดื่ม  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
  ๒. พิจารณาจากสภาพตามท่ีก าหนด  
 

 
   

๘.  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
  ๒. พิจารณาจากสภาพตามท่ีก าหนด  
 

 
  
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีชุดอุปกรณ์กรองน้ าเพ่ือ ผลิตน้ าดื่ม 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีน้ าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับ

จ านวนผู้บริโภค 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีการตรวจสอบถังบรรจุน้ า และชุดอุปกรณ์ผลิตน้ า

ดื่มให้ถูกสุขลักษณะ 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓  แล้ว ยังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าเป็นประจ า 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการรณรงค์ให้ความรู้และเห็นคุณค่าของการ
บริโภคน้ าดื่มท่ีสะอาด การผลิตหรือการจ าหน่ายน้ าดื่มที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
2 นอกจากระดับคุณภาพ  ๑ แล้ว ยังมีนักเรียน และบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ

อนามัยประจ าปี 
3 นอกจากระดับคุณภาพ  ๒ แล้ว ยังมีการประสานการด าเนินงานในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ อีกทั้งมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4 นอกจากระดับคุณภาพ  ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย    

5 นอกจากระดับคุณภาพ  ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง 
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๙. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
  ๙.๑ การจัดการสื่อสาร   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาปริมาณอุปกรณ์วิชีการและการให้บริการด้านสื่อสารให้พิจารณาจากรายการ 
ดังต่อไปนี้  
   (๑)  เอกสารแนะน าโรงเรียน วารสาร จดหมายข่าว ฯลฯ 
   (๒)   ป้ายนิเทศ  
   (๓)   การบริการรับ-ส่ง จดหมาย 
   (๔)   เครื่องขยายเสียง  
   (๕)   เสียงตามสาย  
   (๖)   วิทยุ  
   (๗)   โทรทัศน์  
   (๘)   วีดีทัศน์  
   (๙)   วิทยุสื่อสาร  
   (๑๐) โทรศัพท์ภายใน  
   (๑๑) โทรศัพท์  
   (๑๒) โทรสาร  
   (๑๓) จานรับสัญญาณดาวเทียม  
   (๑๔) การสื่อสารผ่านระบบ LAN (LOCAL  AREA  NETWORK) ในเครื่องคอมพิวเตอร์  
   (๑๕) การสื่อสารผ่านระบบ INTERNET  
   (๑๖) การสื่อสารผ่านระบบ WIRELESS  
   (๑๗) การสื่อสารผ่าน WEBSITE ของโรงเรียน  
   (๑๘) การสื่อสารผ่าน Social Media 
   (๑9)อุปกรณ์การสื่อสารอ่ืนๆ 
 

 
   
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีอุปกรณ์สื่อสารอย่างน้อย ๓ ประเภท 
2 มีอุปกรณ์สื่อสารอย่างน้อย ๖ ประเภท 

3 มีอุปกรณ์สื่อสารอย่างน้อย ๙ ประเภท 

4 มีอุปกรณ์สื่อสารอย่างน้อย ๑๒ ประเภท 

5 มีอุปกรณ์สื่อสาร ๑๕ ประเภทข้ึนไป 
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๙.๒   การด าเนินงานด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
 

 
๑๐. การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน   

  ๑๐.๑ การก าหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัย และ ความประพฤติ  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ/สภาพจริง 
  ๓. พิจารณาอุดมการณ์ของโรงเรียนจากปรัชญา ค าขวัญ คติธรรม สี เพลง และสัญลักษณ์ 
 

 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการจัดระบบสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติ  และให้บริการการสื่อสารและ 
ประชาสัมพันธ์ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ยั งมีการประเมินผลการจัดการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีอุดมการณ์ของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑  แล้ว ยังมีการก าหนดยุทธศาสตร์ตามอุดมการณ์ที่เป็น

รูปธรรม 
3 นอกจากระดับคุณภาพ  ๒  แล้ว ยังมีการก าหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไป

ตามอุดมการณ์นั้น   
4 นอกจากระดับคุณภาพ  ๓  แล้ว ยังมีการเผยแพร่ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป 

5 นอกจากระดับคุณภาพ  ๔  แล้ว ยังมีหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นผลการปฏิบัติตาม
อุดมการณ์นั้น 
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๑๐.๒  การสร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
  ๓. พิจารณาจากการสร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติในด้านต่อไปนี้  
   ๓.๑  ด้านวิชาการ  
   ๓.๒  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   ๓.๓  ด้านกีฬา  
   ๓.๔  ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
   ๓.๕  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
   ๓.๖  ด้านอื่นๆ  

 
๑๑. การประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม  

                    วิธีการประเมิน  
   ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

 
   
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการส่งเสริมให้สร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ อย่างน้อย ๑ ด้าน 
2 มีการส่งเสริมให้สร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ อย่างน้อย ๒ ด้าน 

3 มีการส่งเสริมให้สร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ อย่างน้อย ๓ ด้าน     

4 มีการส่งเสริมให้สร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ อย่างน้อย ๔ ด้าน 

5 มีการส่งเสริมให้สร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ อย่างน้อย ๕ ด้าน 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการประเมินผลการด าเนินงานบริการและอาคารสถานที่โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบ

ได ้
2 นอกจากระดับคุณภาพ   ๑ แล้ว  ยังมีการประเมินผลในระดับงานย่อยภายในโรงเรียน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ   ๒ แล้ว  ยังมีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว  ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการด าเนินงาน 
บริการและอาคารสถานที ่

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว  ยังมีการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนา การด าเนินงานบริการและอาคารสถานที่ 
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งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

83 

 

บทที่ 8 งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยการสร้างภาคีเครือข่ายใน 
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุน
การศึกษาทุกระดับชั้นในรูปแบบที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) ดังนั้นงานชุมชนและภาคีเครือข่ายจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

งานชุมชน  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา  ๕๘  “ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินทั้งจากรัฐ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืนๆ  โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”  

ภาคีเครือข่าย  คือการจัดหรือเชื่อมโยงกลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน 
เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกัน ด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิของแต่ละคน 
เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน การจัดภาคีเครือข่ายในสถานศึกษามีทั้งในส่วนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติใน
ระเบียบ และข้อบังคับ และคณะกรรมการที่จัดตั้งให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่าหรือสมาคมศิษย์เก่า ฯลฯ  

ขอบข่ายภารกิจงานชุมชนและภาคีเครือข่าย คือ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  จัดท าข้อมูลพื้นฐานและ
สภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้บริการแก่ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ประสานและขอรับ
การสนับสนุนด้านต่างๆ จากชุมชน รวมทั้งประเมินผลความต้องการและความพึงพอใจของชุมชนเพ่ือสร้างเครือข่าย
ที่ยั่งยืนต่อไป 

๑. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  
  ๑.๑ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนและภาคีเครือข่าย   
  วิธีการประเมิน  
  ๑.  สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒.  พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

   
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการศึกษา รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคี
เครือข่าย 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว มีการจัดระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว มีการพัฒนาข้อมูลของชุมชนและภาคีเครือข่ายให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
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๑.๒ การด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
  วิธีการประเมิน 
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
 

 
 ๒. การให้บริการชุมชน  
  วิธีการประเมิน  
  ๑.  สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒.  พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
  ๓.  พิจารณาจากการให้บริการชุมชน ในด้านต่อไปนี้  
   ๓.๑  การให้บริการด้านวิชาการ  
   ๓.๒  การให้บริการด้านอาคารสถานที่  
   ๓.๓  การให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
   ๓.๔  การให้บริการด้านบุคลากร  
   ๓.๕  การให้บริการด้านอ่ืนๆ  
 

 
 

 

 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคี

เครือข่าย 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว มีแผนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับ

ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว มีการให้ชุมชน ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้า

มามีส่วนร่วมในการวางแผน 
4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว มีการด าเนินการตามแผน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว มีการประเมินผลการด าเนินงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการให้บริการชุมชน อย่างน้อย ๑ ด้าน 

2 มีการให้บริการชุมชน อย่างน้อย ๒ ด้าน 

3 มีการให้บริการชุมชน อย่างน้อย ๓ ด้าน 

4 มีการให้บริการชุมชน อย่างน้อย ๔ ด้าน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว ชุมชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
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๓. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
  ๓.๑  โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน   
  วิธีการประเมิน  
  ๑.  สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๒.  พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ 
 

 
๓.๒   โรงเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน   

  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการประชาสัมพันธ์ / และบริการข่าวสารแก่ชุมชน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว มีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว ชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔  แล้ว มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชน 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว มีหลักฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ 2 แล้ว โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว ปรากฏว่าโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันเป็น
อย่างดี 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชน 
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๔.  การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  
  ๔.๑   การจัดตั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนโรงเรียน   
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

หมายเหตุ องค์กร 1 หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สมาคม ชมรม มูลนิธิ ภาคีเครือข่าย ฯลฯ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กร1 เพ่ือสนับสนุนโรงเรียน 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว  มีหลักฐานการจัดตั้งองค์กรที่มิใช่นิติบุคคลเพ่ือ
สนับสนุนโรงเรียน 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว  มีองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อสนับสนุนโรงเรียน 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว มีผลงานที่สนับสนุนโรงเรียน 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว องค์กรนั้นได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชน 
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๔.๒   โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  
  วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
  ๓. พิจารณาการสนับสนุนจากชุมชนในด้านต่อไปนี้  
   ด้านวิชาการ1 
   ด้านทรัพยากร2 
   ด้านบริการ3 
   ด้านอื่นๆ4 

 

๕.  การประเมินผลการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย   

   วิธีการประเมิน  
  ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  

                                                           

หมายเหตุ  ด้านวิชาการ1 เช่น การเป็นวิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน ฯลฯ 
 ด้านทรัพยากร2 เช่นการสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา การสร้างตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ฯลฯ 

 ด้านบริการ3 เช่น แรงงาน ยานพาหนะ การให้ยืมอุปกรณ์ ฯลฯ 
 ด้านอื่นๆ4 เช่น สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้ จดัอบรมวิชาชีพ ฯลฯ 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 ชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียน 
2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว โรงเรียนได้รับการสนับสนุนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว โรงเรียนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน
อย่างหลากหลาย   

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว โรงเรียนได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจาก
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

การให้ระดับคุณภาพ รายการ 
1 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

2 นอกจากระดับคุณภาพ ๑ แล้ว มีการประเมินผลการด าเนินงานชุมชนและภาคี
เครือข่าย 

3 นอกจากระดับคุณภาพ ๒ แล้ว มีร่องรอยหลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานชุมชน
และภาคีเครือข่าย 

4 นอกจากระดับคุณภาพ ๓ แล้ว มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานชุมชน
และภาคีเครือข่าย 

5 นอกจากระดับคุณภาพ ๔ แล้ว มีการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 


