
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงาน อย่างชัดเจนในรูปของค าสั่งทุกฝ่าย / 
งาน  

2. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ วางแผนการด าเนินงานตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ด าเนินงานตามแผน 
4. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รายงานผลการด าเนินงาน  
6. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

-โครงสรา้งการบริหารงาน/คูม่ือปฏิบัติงาน รร./ 
คู่มือปฏิบัติงานฝ่าย/-ค าสั่งการปฏบิัติหน้าทีฝ่่ายต่างๆ 
-รายงานการประชุมฝ่ายต่างๆ/ปฏทิินการปฏิบัติงาน 
 
-แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 
-รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
-รายงานการตรวจสอบภายใน 
-รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา (SAR) 

3 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 

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

คะแนนรวม 18  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 18) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

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

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
ต่อการใช้งาน 

2. สถานศึกษาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
 

3. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 

4. สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
 
 
 

5. สถานศึกษาและผู้ เกี่ยวข้องรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจากผลการ
ด าเนินงาน 

-ระบบสารสนเทศโรงเรียน ปี 2560/ระบบ SIS 
 
-เว็บไซตโ์รงเรยีน/วารสารโรงเรียน  
 

-ผลการวเิคราะห์ SWOT/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
-ประชุมผู้ปกครอง/ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง/ประชุมระดับ-
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-รายงานการประชุมกรรมการบรหิารโรงเรียน 
-รายงานการประชุมประจ าเดือน 
 

-แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
-แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 
-แผนใช้จ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม 
 

-รายงานผลโครงการ/กิจกรรม ปกีารศึกษา 2560 
- รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา (SAR) 

3 
 
3 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 

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

คะแนนรวม 15  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

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

สถานศึกษามีคุณลกัษณตามเกณฑ์พจิารณาต่ ากว่ารอ้ยละ  50 สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑ์พิจารณาต้ังแต่ร้อยละ 50-59 สถานศึกษามีคุณลกัษณะตามเกณฑ์พิจารณาต้ังแต่ร้อยละ 60-74 สถานศึกษามีคุณลกัษณตามเกณฑ์พจิารณาต้ังแตร่้อยละ 75-89 สถานศึกษามีคุณลกัษณตามเกณฑ์พจิารณาต้ังแตร่้อยละ 90 ข้ึนไป 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และร่วม
กิจกรรมของสถานศึกษา 
 
 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
การศึกษา 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมติดตามผลการด าเนินงาน  
 
 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา 
 

-ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-รายงานการประชุม/ภาพถ่าย 
-รายงานการประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา /แผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ /แผนปฏิบัติการปีการศึกษา  
-รายงานกิจกรรมพัฒนาความเขม้แข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ภาพถ่าย 
-โครงการผา้ป่าเพื่อการศึกษา(ก่อสร้างโดม) 
 
-ภาพถ่ายการร่วมงานของกรรมการสถานในกิจกรรมต่างๆ 
(กิจกรรมมหกรรมการศึกษา/ประชุมผู้ปกครอง/ประเมิน รร.
พอเพียงท้องถิ่น/ประเมิน SBMLD) 
-การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการรายงาน
ผลการด าเนินงานของโรงเรียนในรอบปี ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ/การวางแผนด าเนินการในปีต่อไป 

3 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 

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

คะแนนรวม 15  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

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

ต่ ากว่าร้อยละ  50 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา 

ต้ังแต่ร้อยละ 50-59 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา 

ต้ังแต่ร้อยละ 60-74 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา 

ต้ังแต่ร้อยละ 75-89 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา 

ต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี
ไว้อย่างชัดเจน 

2. สถานศึกษาจัดท าแผน/ โครงการและวิธีการท างานในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ชัดเจน 

3. สถานศึกษาน าแผน/โครงการ ไปปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ 
4. สถานศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
5. สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

-แผนพัฒนาการศึกษาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) 
 
-แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
-แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 
-โครงการ/กจิกรรมฝ่าย-กลุ่มสาระฯ-งาน 
-รายงานผลโครงการ/กิจกรรม ปกีารศึกษา 2560 
-การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
-รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา(SAR) 

3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 

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

คะแนนรวม 15  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.4ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

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

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษามีแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน   

2. คณะกรรมการฯตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. คณะกรรมการฯตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

4. คณะกรรมการฯจัดท ารายงานการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. สถานศึกษารายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัดและน าเสนอ

ต่อสาธารณชน 
 

-ค าสั่งกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาการศึกษา 
 
-รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตงิานด้านการเงิน การบญัชี และ
การพัสดุของโรงเรียน 
-รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
 
-รายงานสถานะการเงินประจ าเดอืน 
-รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา(SAR) 
 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
 

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

คะแนนรวม 15  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.5ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

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

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
 



ผลการประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ(ให้เช็คเทียบเกณฑ์) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา  100     √ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 100     √ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 100     √ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.4  สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 100     √ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 100     √ 
มาตรฐานที่ 4  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
* = ผลรวมร้อยละเฉลีย่ตัวบ่งช้ีหารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

*100  
    

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ   จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
การประเมินโครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่  4  ปีการศึกษา 2560 

ล าดับที ่
โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษา

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของโครงการ / 
กิจกรรม 

1 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 
 

1.ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้เข้าร่วมโครงการ 
 
2.ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและท างานตามบทบาท
ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.ร้อยละ 90 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
ระดับดีเยี่ยมต่อการด าเนินโครงการ 

1.ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานได้เข้าร่วมโครงการ 
 
2.ร้อยละ 96 ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและท างานตามบทบาท
ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. ร้อยละ ๙2 ของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
ระดับดีเยี่ยมต่อการด าเนินโครงการ 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 

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

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน.........5.....................  ได้ระดับคณุภาพ  ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก      ดีเยี่ยม  
(2)  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา              ด าเนินการ    ไม่ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ของสถานศึกษาปีการศึกษา..........๒๕๕๘.............. √  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ของสถานศึกษาปีการศึกษา……….1…………   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 

 

มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินในปีการศึกษา
ปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) สูงกว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและปีท่ีประเมินไม่ต า่กว่าระดับด ี
ไม่มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินในปี
การศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์)ต า่กว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมา และปีท่ีประเมินต า่กว่าระดับดี และไม่แตกต่างกัน 
 



สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 4  ของสถานศึกษา 
 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

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

 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
สถานศึกษามีสถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา  มีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

 

 



แบบสรุปข้อมูล  มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 4  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ให้   ลงใน  ที่ตรงกับการประเมิน  และเขียนค าอธิบาย/ข้อสงัเกต เกี่ยวกับผลประเมิน  พัฒนาการของผลประเมิน  และประสิทธิผลของการด าเนินงานของสถานศึกษาตามเป้าหมายรวมทั้ง
การสรุปผลประเมิน  ให้ตรงตามความเป็นจริง  
ระดับคณุภาพอิงเกณฑ์   
ได้ผลการประเมิน.........5...............คะแนน 

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

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

 ระดับดเียี่ยม     (5 คะแนน)    +                มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 ระดับดมีาก      (4 คะแนน)    +                มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และไมบ่รรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มี
หลักฐาน 
                                                                      แสดงความตระหนัก  และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
 ระดับดี           (3 คะแนน)    + / +   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน  หรือ 
                                                                       ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
 ระดับพอใช้      (2 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มี
ความตระหนัก               
                                                                     และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน   
 ระดับปรับปรุง  (1 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  และไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 4สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป คือ มีค่าเฉลี่ย.........5.00............   
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 คือ มีค่าเฉลี่ย.................... 
ค าอธิบาย/ข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4 
โรงเรียนมีการด าเนินงาน บรรลตุัวบ่งช้ีทุกข้อ  พร้อมกับมีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  


