
แบบการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

                                โรงเรียน …………………………………………………………………. 

วนัที ่.................. เดือน ................................................. พ.ศ. ....................... 
ค าช้ีแจง  ความหมายของอกัษรย่อในแบบนิเทศ ติดตาม  
                  อก. หมายถึง องคป์ระกอบ ในระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                  มฐ. หมายถึง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
            การเปรียบเทียบระดับคะแนนจากระบบประกนัคุณภาพ ฯ และมาตรฐาน ฯ : ผล SBM  
                  1 = ไม่มีหลกัฐานร่องรอย,  2 – 3 = มีหลกัฐานร่องรอย (ไม่ชดัเจน),  4 – 5 = มีหลกัฐานร่องรอย (ชดัเจน)  
 

ตัวบ่งช้ีที ่1  มกีารบริหารและการจัดการศึกษารองรับการกระจายอ านาจ 
 

รายการนิเทศ ติดตาม 
ระบบประกนั/
มาตรฐาน 

ผลการนิเทศ ติดตาม 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ ไม่มหีลกัฐาน

ร่องรอย 
มหีลกัฐานร่องรอย 

ไม่ชัดเจน ชัดเจน 

1.1 มีการก าหนดขอบเขต บทบาทหนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบ และมาตรฐานการ
ปฏิบติังานดา้นวชิาการ ดา้นบุคคล  
ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหารทัว่ไป     
      มีระเบียบรองรับการบริหารท่ี
สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการกระจายอ านาจ 
 

 อป. 3 
ขอ้ 3.1 

    ค  าสัง่การแบ่งมอบงาน ทั้ง 4 ดา้น 
 แผนผงัโครงสร้างการบริหารงาน  
     ทั้ง 4 ดา้น 

1.2 มีการจดัท าแผนปฏิบติังาน ตวัช้ีวดั 
ความส าเร็จของงาน และการกระจาย
อ านาจ ความรับผิดชอบตามบทบาท
หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 4 ดา้น ตรงตาม
ความรู้ ความสามารถ ความถนดั 
 

อป.1 
ขอ้ 1.1, 1.3 

อก.2 
ขอ้ 2.5 

    แผนปฏิบติัการประจ าปี  
     มีผูรั้บผิดชอบ ตรงตามความรู้   
     ความสามารถ ความถนดั 
 แผนปฏิบติังานรายบุคคล 

1.3 มีแผนงานติดตาม ก ากบั ตรวจสอบ 
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงเปรียบเทียบกบั
เป้าหมาย และมีพฒันาการปฏิบติังาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นระบบ ต่อเน่ือง 
 

อป.4 
ขอ้ 4.1 
อป.5 

ขอ้ 5.1, 5.2, 
5.3 

 

    แผนการก ากบั ติดตามงาน/ 
     โครงการ ตามแผนปฏิบติัการ 
     ประจ าปี 
 รายงานผลการด าเนินงาน/ 
     สรุปแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข  
     ตามปฏิทินท่ีก าหนดในแผนการ 



อป.6 
ขอ้ 6.1, 6.2 

 

     ก ากบั ติดตาม ฯ 

 

1.4 มีการใชผ้ลการประเมินมาพฒันา
ปรับปรุงแกไ้ขและใชใ้นการวางแผน 
สร้างแรงจูงใจ พฒันาสมรรถนะบุคลากร 
และความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

อป.2 
ขอ้ 2.3 
อป.8 
ขอ้ 8.2 

    สอบถามผูบ้ริหาร หรือผูแ้ทน 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 แผนพฒันาตนเองรายบุคล (ID–Plan) 
 แผนการฝึกอบรม พฒันา ศึกษา 
     ดูงานของครูและบุคลากร 
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ตัวบ่งช้ีที ่2  มกีารบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลกัการมส่ีวนร่วม 
 

รายการนิเทศ ติดตาม 
ระบบประกนั/
มาตรฐาน 

ผลการนิเทศ ติดตาม 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ ไม่มหีลกัฐาน

ร่องรอย 
มหีลกัฐานร่องรอย 

ไม่ชัดเจน ชัดเจน 

2.1 มีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงคท่ี์ชดัเจน ปฏิบติัได ้ 
เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกภาคส่วน 
เขา้มามีส่วนร่วม 
 

อป.2 
ขอ้ 2.2 

    ป้าย/แผนภูมิ 
 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   
     แผนปฏิบติัการประจ าปี และรายงานผล 
     การจดัการศึกษาประจ าปี (SAR) 
 หนงัสือเชิญประชุม, รายงานการ
ประชุม 
     ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน  
 

2.2 มีการใชข้อ้มูลสารสนเทศ  
การจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ 
การพฒันาทีมงานให้เกิดความตระหนกั 
ท างานดว้ยความมุ่งมัน่ เสียสละ  
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 
 

อป.3 
ขอ้ 3.3 
อป.8 
ขอ้ 8.2 

    ขอ้มูลครู/ขอ้มูลนกัเรียน/ผลสมัฤทธ์ิ 
     ทางการเรียน/การอ่านออก เขียนได ้ 
     ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพ 
     การศึกษา และปฏิบติัการประจ าปี 
 น าผลการจดัการศึกษาประจ าปี (SAR)  
     มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท าโครงการ 
 แผนพฒันาตนเองรายบุคคล  
     (ID – Plan)/การฝึกอบรม พฒันาศึกษา 
     ดูงานของครูและบุคลากร 
 

2.3 มีการติดตามประเมินความกา้วหนา้
ของเป้าหมาย ภารกิจ กระบวนการ  
ผลผลิตอยา่งเป็นระบบ 
 
 

อป.5 
ขอ้ 5.1, 5.2, 

5.3 

    รายงานการประชุมครู 
 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ,  
     การประเมินผลงาน/โครงการ ตาม 
     ปฏิทินท่ีก าหนดในแผนการก ากบั
ติดตาม 
 สรุปรายงานผลการก ากบัติดตาม ตาม   
     ปฏิทินท่ีก าหนดในแผนการก ากบั
ติดตาม 
 
 
 



2.4 มีการเปรียบเทียบความคุม้ค่า 
ของตน้ทุนผลผลิตของการด าเนินงาน  
และน าผลมาใชใ้นการก าหนดนโยบาย
และจดังบประมาณ 
 
 
 

อป.2 
ขอ้ 2.7 

    แผนการบริหารงบประมาณ 
     งบเงินอุดหนุน 
 รายงานผลการใชง้บประมาณประจ าปี 
 การควบคุมภายใน 
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ตัวบ่งช้ีที ่3  มคีณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา 
 

รายการนิเทศ ติดตาม 
ระบบประกนั/
มาตรฐาน 

ผลการนิเทศ ติดตาม 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ ไม่มหีลกัฐาน

ร่องรอย 
มหีลกัฐานร่องรอย 

ไม่ชัดเจน ชัดเจน 

3.1 มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ สอดคลอ้งกบั
ภารกิจ 4 ดา้น เป็นไปตามสัดส่วนท่ี
กฎหมายก าหนดและมีการก าหนด
ขอบข่ายภาระงานชดัเจน 
 
 

อป.2 
ขอ้ 2.6 

    ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 คู่มือบทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ค  าสัง่มอบหมายงานใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมก ากบั ดูแลงาน 
ทั้ง 4 ดา้น 
 

3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมคิด 
วเิคราะห์ วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมิน        
ร่วมรับผดิชอบในการบริหารจดั
การศึกษาทุกขั้นตอนตามความ
เหมาะสม  
ตามบทบาทหนา้ท่ี มีจุดหมายทิศทาง
เดียวกนั 
 

มฐ.9 
ขอ้ 9.1, 9.2 

    แผนการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
 มีการประชุม/หนงัสือเชิญประชุม/ 
ระเบียบวาระการประชุม/บนัทึกการประชุม
และ/หรือรายงานการประชุม 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการประชุม 
 

3.3 การปฏิบติังานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา และสถานศึกษา เป็นไป 
อยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์
เสียสละ มุ่งมัน่เอาใจใส่ใชศ้กัยภาพ
สูงสุด  และเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

มฐ.9 
ขอ้ 9.1, 9.2 

    บนัทึกการประชุมและ/หรือรายงานการ
ประชุม/สมุดเยีย่ม/ภาพถ่าย 



3.4 มีผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งพึงพอใจ 
 
 
 
 

มฐ.9 
ขอ้ 9.1, 9.2, 

9.3 

    แบบสอบถาม/แบบสมัภาษณ์/แบบ
ส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 สรุปรายงานการสอบถาม/การสมัภาษณ์/
การส ารวจความพึงพอใจพอใจในการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน 
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ตัวบ่งช้ีที ่4  มรูีปแบบการบริหารทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
  

รายการนิเทศ ติดตาม 
ระบบประกนั/
มาตรฐาน 

ผลการนิเทศ ติดตาม 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ ไม่มหีลกัฐาน

ร่องรอย 
มหีลกัฐานร่องรอย 

ไม่ชัดเจน ชัดเจน 

4.1 ใชข้อ้มูลการด าเนินงานของ 
รอบปีท่ีผา่นมา ขอ้มูลสารสนเทศ
ปัจจุบนั ในการก าหนดความส าเร็จ 
ของงาน 
 

อป.3 
ขอ้ 3.3 
อป.5 
ขอ้ 5.3 

    ขอ้มูลสารสนเทศ ครบถว้น ถกูตอ้ง  
     เป็นปัจจุบนั เช่น ขอ้มูล SMIS, M – OBEC,  
     B – OBEC, O – BEC ระยะท่ี 2, ผลสมัฤทธ์ิ  
     ทางการเรียนยอ้นหลงั 3 ปี, ผลการทดสอบ 
     รวบยอดระดบัชาติ, ผลการประเมิน สมศ.   
     รายงานผลการจดัการศึกษาประจ าปี (SAR)  
 น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการวางแผนการ  
     ด าเนินงานและจดัท าโครงการ โดยบรรจุไวใ้น 
     แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบติัการ 
     ประจ าปี/แผนยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
 

4.2 มีการจดัสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรตามแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมท่ีก าหนดปริมาณและ 
คุณภาพผลผลิตอยา่งชดัเจน 
 
 
 

อป.2 
ขอ้ 2.7 

    แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบติัการ 
     ประจ าปีมีการระบุตวัช้ีวดั/เป้าหมาย/จุดเนน้ 
     การด าเนินงานของโรงเรียนท่ีเช่ือมโยงกบั 
     นโยบายของหน่วยงานบงัคบับญัชา  
 เอกสารแผนปฏิบติัการประจ าปีจะตอ้งมีงาน/ 
     โครงการ ท่ีระบุงบประมาณ/ตวัช้ีวดั/ 
     ค่าเป้าหมาย ท่ีชดัเจน 

4.3 มีการก าหนดขั้นตอนและ
ผูรั้บผดิชอบในการควบคุม ก ากบั 
ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โปร่งใส  
ตรวจสอบได ้
 

อป.5 
ขอ้ 5.1, 5.2, 

5.3 

    แผนก ากบั ติดตามงาน/โครงการตาม 
     แผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน  
     โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน และบุคคลภายนอกเขา้มา 
     มีส่วนร่วม  
 รายงานผลการด าเนินงาน/สรุปแนวทางการ  
     ปรับปรุงแกไ้ข ตามปฏิทินท่ีก าหนดใน
แผนการ     ก ากบั ติดตาม ฯ 
 



4.4 มีการประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการด าเนินการและ 
น าผลการด าเนินงานไปใช้
ประโยชน์ 
 

อป.6 
ขอ้ 6.2 
อป.8 
ขอ้ 8.2 

     สรุปผลการด าเนินงานแต่ละช่วงเวลาหรือ      
      เอกสารรายงานผลการจดัการศึกษาประจ าปี  
      (SAR)  
 น าผลการประเมินในแต่ละหว้งเวลาไปใช ้
     ประโยชน์ในการพฒันางาน/โครงการ 
 น าผลการจดัการศึกษาประจ าปี (SAR) ไปเป็น 
     ขอ้มูลสารสนเทศในแผนพฒันาคุณภาพ 
     การศึกษา/แผนปฏิบติัการประจ าปี/ 

     แผนยกระดบัคุณภาพการศึกษา ในปีต่อไป 
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ตัวบ่งช้ีที ่5  มกีารตรวจสอบและถ่วงดุล 

 

รายการนิเทศ ติดตาม 
ระบบประกนั/
มาตรฐาน 

ผลการนิเทศ ติดตาม 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ ไม่มหีลกัฐาน

ร่องรอย 
มหีลกัฐานร่องรอย 

ไม่ชัดเจน ชัดเจน 

5.1 มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ  
การด าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม และแผนการควบคุม 
การบริหารความเส่ียง 
 
 
 

อป.5 
ขอ้ 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

    แผนการก ากบั ติดตาม และประเมินผล  
     การด าเนินงาน/โครงการ  
 ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ตามแผนการก ากบั ติดตาม และ  
     ประเมินผล  
 การควบคุมภายใน 

5.2 มีกระบวนการในการควบคุม  
ก ากบัใหก้ารด าเนินงานถูกตอ้ง 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 
 
 

มฐ.8 
ขอ้ 8.2, 8.6 

มฐ.9 
ขอ้ 9.2, 9.3 

    แผนการก ากบั ติดตาม และประเมินผล 
 มีการก ากบั ติดตาม ตามแผนการก ากบั 
     ติดตามท่ีก าหนด 
 การสรุปรายงานผลการก ากบั ติดตาม  
     ตามแผนการก ากบัติดตาม  

5.3 บุคลากรในโรงเรียนน าแผนการ
ควบคุมและบริหารความเส่ียงไปใช ้
ในการปฏิบติังาน 
 

อป.8 
ขอ้ 8.2 

    การควบคุมภายใน 
 แผนการก ากบั ติดตามงาน/โครงการ  
     ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี รายบุคคล 
 

5.4 มีสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  
และรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 
 
 
 
 

อป.7 
ขอ้ 7.1, 7.2 

    เอกสารรายงานผลการจดัการศึกษา 
     ประจ าปี SAR ซ่ึงมีการรายงานต่อ  
     คณะกรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วน 
     เก่ียวขอ้ง 
 บนัทึกการประชุมครู  
 บนัทึกการประชุมคณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 
 บนัทึกการประชุมผูป้กครองนกัเรียน 
 หนงัสือแจง้เวยีน 
 



6 

 

ตัวบ่งช้ีที ่6  มกีารใช้ผลการประเมนิด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพือ่พฒันา                        
                ยกระดับคุณภาพ 

 

รายการนิเทศ ติดตาม 
ระบบประกนั/
มาตรฐาน 

ผลการนิเทศ ติดตาม 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ ไม่มหีลกัฐาน

ร่องรอย 
มหีลกัฐานร่องรอย 

ไม่ชัดเจน ชัดเจน 

6.1 มีผลสัมฤทธ์ิดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในมาตรฐานท่ี 1 – 8 อยูใ่นระดบัพอใช้
และระดบัดี รวมกนั ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 80 
 

มฐ.5 
ขอ้ 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

    เอกสารรายงานผลการจดัการศึกษา  
     ประจ าปี (SAR) 

6.2 มีการวเิคราะห์ผลคุณภาพผูเ้รียน 
ในมาตรฐานท่ี 1 – 8 
 

มฐ.7 
ขอ้ 7.2 

    เอกสารการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ 
     ทางการเรียนยอ้นหลงั 3 ปี 
 

6.3 มีการจดัท าแผนยกระดบัคุณภาพ
ผูเ้รียนและการด าเนินการจนส่งผล 
ใหคุ้ณภาพผูเ้รียนสูงข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลของปีท่ีผา่นมา 
 

อป.5 
ขอ้ 5.1 
มฐ.12 
ขอ้ 12.5 

    แผนยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

6.4 มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดบัชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
วทิยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม เฉล่ียตามเกณฑ ์
 

มฐ.5 
ขอ้ 5.4 

    ขอ้มูลผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติ  
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สรุปผลการนิเทศ ตดิตามการบริหารและการจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ตัวบ่งช้ี 

ระดับคุณภาพ 

1 
ไม่มีหลกัฐาน 

ร่องรอยขอ้ใดขอ้หน่ึง 

2 
มีหลกัฐานร่องรอย
แต่ไม่ชดัเจนทุกขอ้ 

3 
มีหลกัฐานร่องรอย
แต่ไม่ชดัเจนบางขอ้ 

4 
มีหลกัฐานร่องรอย

ชดัเจนทุกขอ้ 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

รวม     

สรุปผลการนิเทศ ตดิตาม 
        โปรดระบุค่าเฉลีย่และท าเคร่ืองหมาย      ในช่อง            หน้าระดับคุณภาพตามค่าเฉลีย่ทีก่ าหนด  
ค่าเฉลีย่ เท่ากบั …………….. ระดับคุณภาพ           ปรับปรุง  (ค่าเฉลีย่ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 1.74) 
                                                          พอใช้     (ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.75 – 2.74) 
                                                          ดี          (ค่าเฉลีย่ระหว่าง 2.75 – 3.49) 
                                                          ดีมาก     (ค่าเฉลีย่ระหว่าง 3.50 – 4.00) 

เกณฑ์การตัดสินการผ่านมาตรฐาน คือ มีคุณภาพระดับ ดี ขึน้ไป (มีค่าเฉลีย่ ๒.๗๕ ขึน้ไป) 
สรุปผล การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  (SBM ) 

       ผ่าน                             ไม่ผ่าน 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ                                    

.......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 

ลงช่ือ ................................................................ ประธาน 
(.......................................................) 

ต าแหน่ง ............................................................ 

ลงช่ือ ................................................................ กรรมการผูป้ระเมิน 



          (.......................................................) 
                                                                    ต  าแหน่ง ............................................................ 

ลงช่ือ .............................................................. กรรมการและเลขานุการ 
          (......................................................) 

                                                    ต  าแหน่ง ............................................................ 


