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 กก  

 ค ำน ำ 
  
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้
ก ำหนดให้สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกระดับ  โดย
ประกาศก าหนด มาตรฐานการศึกษา และประเด็นพิจารณา รายมาตรฐาน ทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับปฐมวัย จ านวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้าน คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานด้าน กระบวนการบริหารและ
การจัดการ และมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือใช้เป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
  ทั้งนี้ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นภำระงำนปกติที่สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  โดยสถำนศึกษำจะต้องมีกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนและกำรจัดท ำรำยงำนคุณภำพ
ประจ ำปี(SAR) เพ่ือให้ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  กลุ่มนิเทศติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  จึงด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเป็นโครงกำรต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพ่ิมขึ้นในระดับสถำนศึกษำ  และจัดท ำ
คู่มือกำรนิเทศระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นแนวด ำเนินงำน
ของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพำะคณะศึกษำนิเทศก์ รวมทั้งผู้ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  
เขต ๑ แต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรนิเทศ หรือประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ในสังกัด 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต ๑   ขอขอบคุณคณะท ำงำนและ               
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำรรวมทั้งกำรจัดท ำเอกสำรครั้งนี้ และหวังว่ำจะเป็นประโยชน์ส ำหรับกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุดโดยล ำดับต่อไป 
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บทน ำ 
  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561  ได้ก าหนด
หลักการส าคัญที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ  โดยสรุปในสองลักษณะซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  ดังนี้ 
 ๑. กำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   เป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเข้มแข็งและ          
มีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการดังนี้ 
    ๑) ก าหนดเป้าหมาย จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน/ 
ปัญหา การจัดการศึกษาที่ผ่านมาอย่างครอบคลุมครบถ้วน 
    ๒) จัดท าเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
       ๓) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และตรงตามจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาอย่างแท้จริง 
       ๔) ด าเนินการพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 
       ๕) จัดให้มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใช้ 
การประเมินแนวใหม่ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นระยะ อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง 
       ๖) จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) ตามกรอบ “มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา” หลังสิ้นปีการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ  
 
 ๒. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ     
   เป็นการด าเนินการใน  ๓  ขั้นตอน คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา และการประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยใช้มาตรฐานการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ศูนย์การศึกษาพิเศษฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561  เป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาท้ัง ๒ ระดับ
ประกอบด้วย     
    ๒.๑ มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561   มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
    มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
    มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
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    มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน        
ชีวิตได้ 
     3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด                   
การเรียนรู้ 
 
   ๒.๒ มำตรฐำนกำรศ ึกษำ ระดับปฐมว ัย พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ไดแ้ก่  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
       แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอ ียด ดังนี้ 
    มาตรฐานที่ 1 ค ุณภาพของเด็ก 

1.1  มีพ ัฒนาการด้านร ่างกาย แข ็งแรง มีสุขนิส ัยที่ดี และด ูแลความปลอดภ ัยของตนเองได้ 
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสงัคมชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวนั มีวินยัและ 

เป็นสมาชิกท่ีดีต่อสังคม 
        1.4 มีพ ัฒนาการด้านสต ิปัญญา สื่อสารได้ ม ีทักษะการค ิดพ ื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน การนิเทศการประกนัคุณภาพการศึกษา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
๓ 

    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพ ัฒนาการทั้ง  4  ด้าน สอดคล้องก ับบริบทของท้องถิ่น 
     2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเร ียน 
     2.3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ 
     2.4 จัดสภาพแวดล ้อมและสื่อเพ ื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภ ัย และเพ ียงพอ 
     2.5 ให้บริการส ื่อเทคโนโลย ีสารสนเทศและสื่อการเรียนร ู้ เพ่ือสน ับสนุนการจัดประสบการณ์ 
     2.6 มีระบบบร ิหารค ุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผ ู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
    มาตรฐานที่ 3 การจ ัดประสบการณ ์ที่เน ้นเด ็กเป็นสำค ัญ 
     3.1. จัดประสบการณ์ท ี่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพ ัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศ ักยภาพ 
     3.2 สร ้างโอกาสให้เด ็กท ุกคนได้ร ับประสบการณ ์ตรง เล ่นและลงมือปฏ ิบัต ิอย่างมีความสุข 
     3.3 จัดบรรยากาศ ทีเ่อ้ือต ่อการเร ียนรู้ ใช ้สื่อและเทคโนโลย ีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
     3.4 ประเม ินพ ัฒนาการเด ็กตามสภาพจริงและนาผลการประเม ินพัฒนาการเด ็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณและพ ัฒนาเด็ก 
  



คู่มือการปฏิบัติงาน การนิเทศการประกนัคุณภาพการศึกษา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
๔ 

   แนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑    
 
 บทบำทหน้ำที่ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ด าเนินการดังต่อไปนี้     
   1. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตลอดจนให้ค าปรึกษา ช ่วยเหล ือ
และแนะน าสถานศ ึกษา เพ ื่อให ้การประกันคุณภาพการศ ึกษาของสถานศกึษา แต่ละแห่งพ ัฒนาอย่างต ่อเนื่อง 

   2. จัดส ่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  
พร้อมกับประเด็นที่ต ้องการให้ม ีการประเมินผลและต ิดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได ้จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข ้องหรือ 
ผู้มีส ่วนได้ส่วนเส ียกับสถานศึกษา ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเม ินค ุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ ื่อใช้ เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเม ินค ุณภาพภายนอก 
   ๓. ให้ค าปรึกษา ช ่วยเหล ือ และแนะน าสถานศึกษา เพ ื่อให้การประกันค ุณภาพ การศ ึกษาของ 
สถานศกึษาพ ัฒนาอย่างต ่อเนื่อง 
   4. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพ ัฒนาคุณภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา ตามข้อ 
เสนอแนะของสำน ักงานรับรองมาตรฐานและประเม ินคุณภาพการศ ึกษา (สมศ.) เพ ื่อนำไปสู่ การพ ัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศึกษา 
   5. ให้ความร่วมม ือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเม ินคุณภาพการศ ึกษา(สมศ.) 
ในการจัดให้บ ุคคลหร ือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน เพ ื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก 
   6. สำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคลที่ไม ่ได้เป็นผ ู้ประเมินเข้าร่วม สังเกตรับฟ ัง 
หร ือให ้ข้อมูลเพิม่เติมในการประเมนิคุณภาพภายนอกด้วยก ็ได้ 
 
แผนกำรด ำเนินงำน : เพิ่มประสิทธิภำพระบบประกันคุณภำพภำยในกำรศึกษำให้เข้มแข็ง ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สถานศึกษา เรื่อง การประกันคุณภาพ

การศึกษา และการประเมินแนวใหม่ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน         
และครู 

พ.ย. ๖๒ สพป.กาฬสินธุ์  
เขต ๑ 

๒. สถานศึกษาทบทวน ตรวจสอบ การด าเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

ธ.ค. ๖๒ สถานศึกษา 

3 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ย. ๖๒   
ถึง มี.ค. ๖๓ 

สพป.กาฬสินธุ์  
เขต ๑ 

4 สถานศึกษา จัดให้มีการประเมินผล การด าเนินงาน และตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา  ตาม Time line / ปฏิทิน  เป็นระยะ          
ทั้งระหว่างปีการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน จากหลายฝ่ายตามแนวทางการ
ประเมินแนวใหม่ 

พ.ย. ๖๒   
ถึง มี.ค. ๖๓ 

- สถานศึกษา 
- คณะกรรมการ
ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

5 สถานศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานคุณภาพ
ประจ าปี (SAR) รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 

เม.ย. ๖๓ สถานศึกษา 
-คณะกรรมการ 
-ผอ.รร. 



คู่มือการปฏิบัติงาน การนิเทศการประกนัคุณภาพการศึกษา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
๕ 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6 เก็บรวมรวม SAR  ของสถานศึกษา  ตรวจสอบและน าเข้าระบบ  

e-SAR  ของสมศ. 
เม.ย. ๖๓ สพป.กาฬสินธุ์  

เขต ๑ 
7 สังเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

พ.ค. ๖๓ สพป.กาฬสินธุ์  
เขต ๑ 

8 วางแผนการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาใน ปีการศึกษา 2563  

พ.ค.-มิ.ย. 
๖๓ 

สพป.กาฬสินธุ์  
เขต ๑ 

9 
 

สถานศึกษาด าเนินการ  
- วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
สภาพปัจจุบัน  ปัญหา ความคาดหวัง ในการพัฒนาของสถานศึกษา 
- ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย 
-ก าหนดตัวชี้วัด /ค าอธิบายของประเด็นพิจารณา  การให้ระดับ
คุณภาพ ของแต่ละมาตรฐาน 
- ก าหนดค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับประเด็น
การพิจารณาท่ีสอดคล้องและสะท้อนคุณภาพของประเด็น
พิจารณาในแต่ละมาตรฐาน 
-ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมาย 

พ.ค. ๖๓  -สถานศึกษา 
-คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง 

10 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนา     

พ.ค. ๖๓  - สถานศึกษา 
- คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง 

11 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

มิ.ย. ๖๓ ถึง 
มี.ค. ๖๔ 

-สถานศึกษา 

12 สถานศึกษา จัดให้มีการประเมินผล การด าเนินงาน และตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา จัดท า Time line / ปฏิทินการตรวจสอบ
คุณภาพ เป็นระยะ ทั้งระหว่างปีการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา 

ส.ค. ๖๓   
ถึง มี.ค. ๖๔ 

- สถานศึกษา 
- คณะกรรมการ      
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

13 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 
๒ ครั้ง 

สพป.กาฬสินธุ์  
เขต ๑ 

14 สถานศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานคุณภาพ
ประจ าปี (SAR) รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

เม.ย. ๖๔ -ผอ.รร.  คร ู
-คณะกรรมการ 

15 เก็บรวมรวม SAR  ของสถานศึกษา  ตรวจสอบและน าเข้าระบบ  
e-SAR  ของสมศ. 

เม.ย. ๖๔ สพป.กาฬสินธุ์  
เขต ๑ 

16 สังเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

พ.ค. ๖๔ สพป.กาฬสินธุ์  
เขต ๑ 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน การนิเทศการประกนัคุณภาพการศึกษา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
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     แนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนระดับสถำนศึกษำ 

  
แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
 ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ  ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ได้เสนอแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : 
SAR) ไว้ดังนี้   (อ้างอิงจาก  https://www.facebook.com/profile.php?id=630494146) 
  1. ก่อนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง สถานศึกษาต้องมีการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็น
หน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้
ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณควบคู่กันไป 
  2. เมื่อประเมินคุณภาพภายในเสร็จสิ้น สถานศึกษาต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา โดยการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
สถานศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  3.ประโยชน์ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีดังนี้ 
   3.1 ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แนวทางการ
พัฒนาในอนาคต ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป 
   3.2 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
   3.3 ท าให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในส่วนที่ดี และส่วนที่ควรพัฒนา โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้
การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
   3.4 หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 
   3.5 สถานศึกษาใช้รายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด และรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) 
  4. สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม
และบริบทของสถานศึกษา โดยน าเสนอข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การน าเสนอข้อมูลต่างๆ ไม่มีรูปแบบ
ตายตัว แต่ควรมีความกระชับ รวบรัด จับประเด็นส าคัญๆมาน าเสนอ และมีที่มาของหลักฐานที่ชัดเจน การจัดท า
ต้องไม่ยุ่งยากและเป็นภาระให้กับสถานศึกษา โดยเนื้อหาที่น าเสนอมุ่งเน้นตอบค าถาม 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
   4.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีระดับคุณภาพใด 
   4.2 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้าง 
   4.3 แผนงาน / แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) หรือคงสภาพ
อย่างไร 
   5. โครงสร้างของรายงานการประเมินตนเอง ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ ส่วนบทสรุป
ส าหรับผู้บริหาร และส่วนเนื้อหาสาระของการประเมินตนเอง โดยส่วนเนื้อหาสาระฯ ประกอบด้วยส่วนหลักๆ            

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/profile.php?id=630494146
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2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และ 2) เนื้อหาสาระของการประเมินตนเองที่มุ่งตอบค าถาม 3 
ข้อข้างต้น 
   6. เนื้อหาที่น าเสนอในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในแต่ละส่วนมีแนวทางดังนี้ 
    6.1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ควรน าเสนอไม่เกิน 2 หน้า สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ผลกระทบของสิ่งที่สถานศึกษาได้ลงมือท าเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ การน าเสนอจะต้องมีความกระชับ รัดกุม 
จับประเด็นส าคัญ และตอบค าถามเนื้อหา 3 ข้อข้างต้น โดยบทสรุปการประเมินตนเองจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อ 
(1) กระชับ รวบรัด จับประเด็นส าคัญ และมีที่มาของหลักฐานที่ชัดเจน (2) เป็นการประเมินไม่ใช่แค่บรรยาย (3) 
สื่อให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลกระทบของสิ่งโรงเรียนที่ได้ลงมือท าเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ (เช่น ด้านผู้เรียน 
ด้านผู้สอน ด้านบริหาร ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน เป็นต้น) 
    6.2 ส่วนที่เป็นเนื้อหาการประเมินตนเอง มีดังนี้ 
     6.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา โดยน าเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย การน าเสนออาจเป็นความเรียง ตาราง แผนภูมิ 
รูปภาพ หรือกราฟ เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม เป็นต้น 
     6.2.2 การตอบค าถามข้อ 1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีระดับคุณภาพใด ให้
ระบุระดับคุณภาพของสถานศึกษา น าเสนอทั้งรายด้าน จ านวน 3 มาตรฐาน และภาพรวมของสถานศึกษา ซึ่ง
ระดับคุณภาพจะประกอบไปด้วย 5 ระดับ คือ ระดับก าลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับ
ยอดเยี่ยม 
     6.2.3 การตอบค าถามข้อ 2 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมี
อะไรบ้าง ให้เน้นน าเสนอข้อมูล หลักฐานการประเมินเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของ
สถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จ าเป็นในการ
ประเมิน ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น 
ๆ โดยข้อมูลที่น าเสนอในการตอบค าถามข้อ 2 นี้ สามารถจ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
      (1) ด้านคุณภาพของผู้เรียน ข้อมูลที่น าเสนอ เช่น  
       (1.1) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
       (1.2) ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ระดับดีข้ึนไป  
       (1.3) ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับดีข้ึนไป  
       (1.4) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ 3.0             
ขึ้นไป  
       (1.5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
       (1.6) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป  
       (1.7) ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี  
เป็นต้น 
      (2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อมูลที่น าเสนอ เช่น  
       (2.1) ผลการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  
       (2.2) สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
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       (2.3) การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ  
       (2.4) ผู้ปกครองนักเรียนที่รับทราบข่าวสารจากสถานศึกษา  
 
       (2.5) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา  
       (2.6) การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนและสังคม เป็นต้น 
      (3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ข้อมูลที่น าเสนอ เช่น  
       (3.1) ผู้สอนมีการประเมินสมรรถนะในระดับดีขึ้นไป  
       (3.2) ผู้สอนสอนตรงตามวุฒิการศึกษาและมีภาระงานที่เหมาะสม  
       (3.3) ผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดี
ขึ้นไป  
       (3.4) ผู้สอนมีความสามารถและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป  
       (3.5) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  
       (3.6) ผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
       (3.7) สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ท าให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด รู้จัก
อาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ เป็นต้น 
     6.2.4 การตอบค าถามข้อ 3 แผนงาน แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 
1 ระดับ) หรือคงสภาพอย่างไร โดยสถานศึกษาน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป 
เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น สถานศึกษาอาจน าเสนอแผนงาน/โครงการที่จะพัฒนาออกเป็นด้านต่าง ๆ ตาม
ความสามารถที่จะด าเนินการได้ ตัวอย่างเช่น  
      (1) แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
      (2) แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพครูในเรื่องต่างๆ  
      (3) แผนงาน/โครงการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
      (4) แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา เป็นต้น 
  นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถน าเสนอข้อมูลอ่ืนๆ ในภาคผนวกได้เช่นกัน แต่จะต้องเป็นข้อมูลที่
ส าคัญและจ าเป็นเท่านั้น เพื่อไม่ให้การจัดท าเอกสารมีจ านวนมากและเป็นภาระในการด าเนินการ 

 
แนวทำงกำรจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ 
   ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๒. วิเคราะห์  สังเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา ตามที่ก าหนด   
   ๓. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
   ๔. การจัดส่ง SAR   ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในรูป file  PDF  มายัง อีเมล์  kultham@esdc.go.th 
 โดยจัดท าให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน file  เดียวกันเท่านั้น  ส าหรับ สถานศึกษาที่จัดท า SAR แยกเล่มระดับ 
 การศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วางต่อกันเป็นไฟล์เดียวก่อนส่ง  
   ๕. ส าหรับ ประเด็นพิจารณาเพ่ิมเติมที่สถานศึกษาต้องการให้  สมศ. ประเมินหรือตรวจสอบเพิ่มเติม 
ให้จัดท าเป็น file  word   ส่งมาทาง อีเมล์  พร้อม file  SAR  ภายในวันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๓ 
   ๖. บันทึกผลการประเมินตนเองปีการศึกษา๒๕๖๒ ทาง Google  form จะส่ง  QR CODE ให้ทาง 
กลุ่มไลน์งานประกันฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑  หลังวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 
 

mailto:kultham@esdc.go.th
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 แนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563              
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สถานศกึษาระดับการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน ดำเนินการดังต ่อไปนี้ 
    ๑. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจ ัดให้มีระบบการประกันค ุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาเพ่ือ 
เป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคณุภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการ พ ัฒนาและสร ้างความเชื่อมั่น
ให้แก่สังคม ช ุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    2. การจัดให้มีระบบการประก ันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
     2.1 ทบทวน ตรวจสอบ การกำหนดมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพ บริบท 
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น โดยให้สถานศ ึกษาและผู้เกีย่วข ้องดำเนินการ และถือเป็นความ
รบัผิดชอบร ่วมก ัน รวมกันก าหนดตัวชี้วัด  ค าอธิบานระดับคุณภาพของแต่ละประเด็นพิจารณาและมาตรฐาน ทั้งนี ้
สถานศกึษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหน ือจากท่ีกระทรวงศ ึกษาธ ิการ
ประกาศใช ้ได้ 
     2.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและ 
ความต้องการ จ าเป ็น ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนค ุณภาพความสำเร็จ อย่างช ัดเจนตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศ ึกษา 
     2.3 ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศ ึกษา 
     2.4 ประเม ินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้ร ับผ ิดชอบ 
ในการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศ ึกษา ทั้งระดับบ ุคคลและระด ับ สถานศึกษา และกำหนดการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างน ้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยว ิธ ีการและ
เครือ่งมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
     2.5 ติดตามผลการด าเนนิการเพ ื่อพ ัฒนาสถานศึกษาให้ม ีค ุณภาพตามมาตรฐาน การศ ึกษา  
และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
     2.6 จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศ ึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาข ั้นพ ื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำน ักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษาเป็นประจ าท ุกปี 
     2.7 พ ัฒนาสถานศ ึกษาให้มีค ุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง               
(Self-Assessment Report : SAR) และตามคำแนะนำของส าน ักงานเขตพ ื้นที่การศกึษา หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน เพ ื่อให ้การประก ันคุณภาพการศ ึกษาเป็นไปอย่าง มีประสิทธ ิภาพและพัฒนา
อย ่างต่อเนื่อง 
    ๓. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมอืก ับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สมศ.)  เพ ื่อปรบัปรงุและพ ัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ ของสำน ักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินค ุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือ หน่วยงานทีก่ำกบัดูแล เพ่ือนำไปส ู่
การพ ัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศ ึกษา 
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(ตัวอย่ำง)   
รำยงำนผลกำรประเม ินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 
 ส่วนประกอบของรำยงำนที่ควรมี  
  ส่วนที่ 1 ข้อม  ลพื้นฐำน 
                ๑. น าเสนอข ้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษาให้เหมาะสมเป็นไปตามสภาพจริง ประกอบด้วย
จำนวนบุคลากร จ านวนนักเรียน ฯลฯ อาจน่าเสนอในรูปของตาราง แผนภ ูมิภาพ กราฟ 
                      ๒. ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
    ส่วนที่ 2 ผลกำรประเม ินตนเองของสถำนศ ึกษำ 
      น าเสนอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวม และราย
มาตรฐานแยกเป็นระดับการศึกษา  โดยมปีระเด็นตอบคำถาม ดังนี้ 
     1)  คุณภาพของสถานศ ึกษาอยู่ในระดับใด ม ีคุณภาพอย่างไร 
     2)  สถานศึกษาทราบได ้อย่างไรว ่าตนเองม ีคุณภาพในระดับนั้น มีข้อมูล เช ิงประจักษ์
อะไรบ้างที่สนับสนุน 
     3)  สถานศึกษาม ีจุดเด่น จดุทีค่วรพ ัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพ ัฒนาคุณภาพให ้ดีขึ้น
กว ่าเด ิมอย ่างไร 
   ตัวอย่ำงเช่น 
   ระดับการศึกษา............................... 
   มาตรฐานที่ ..................................... 
        1. ได้ระดับคุณภาพ .................................................... 
        2. ด าเนินการจัดการศึกษา หรือพัฒนาอย่างไร ( วิธีการจดัการเรยีนรู ้กิจกรรม โครงการ 
นวัตกรรมที่ใช้ หรือด าเนินการ) 
      ๓. ผลการด าเนินการในข้อ ๒ เกิดอะไรขึ้นอย่างไร (ความรู้ ทักษะ ผลงาน  พฤติกรรม 
คุณลักษณะ ของนักเรียน  ครู  โรงเรียน ที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของแต่ละมาตรฐานตามท่ีก าหนด) 
เป็นข้อม ูล เชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน 
         ๔.  จุดเด่น (ผลงาน หรือคุณลักษณะ ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ) 
                        จุดที่ควรพัฒนา (ผลงาน หรือคุณลักษณะ ที่ไม่เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่ก าหนด) 
                      แผนการพัฒนาค ุณภาพให้สูงข ึ้น  (วิธีการสอน  กิจกรรม  โครงการใดที่จะท าในปีการศึกษา
ต่อไป เพ่ือให้ได้คุณภาพสูงขึ้น ควรสอดคล้องกับ จุดที่ควรพัฒนา) 
 
 ส่วนที่ ๓  สรุปผลกำรประเมินตนเอง 
  ๑. สรุปผล แต่ละมาตรฐาน (อาจเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดเพ่ือให้เป็นภาพผล
การประเมินชัดเจน) 
     ๒.  สรุปภาพรวม ถึงจุดเด่น จุดทีค่วรพ ัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพ ัฒนาคุณภาพให ้ดี  
 
 ส่วนที่ ๔  ภำคผนวก 
    ๑. แนบเอกสารหลักฐาน ที่เป็นผลงานที่โดดเด่น  เชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  เช่น  
      - บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  



คู่มือการปฏิบัติงาน การนิเทศการประกนัคุณภาพการศึกษา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
๑๑ 

      - หลักฐาน เอกสารอ้างอิงต่างๆ เกียรติบัตร ภาพกิจกรรมส าคัญท่ีแสดงถึงผลงานดีเด่นของ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับประเทศ 
 
 ๒. ค าตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  และจัดท ารายงาน 
 
 หมายเหตุ  จ านวนหน้า มาก-น้อย ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน ผลงาน กิจกรรมของโรงเรียน  
                หรือพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน  
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 เครื่องมือนิเทศ 
  

แบบตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนระบบกำรประประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรประแนวใหม่  
ของสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 

 

  ค ำชี้แจง  ระดับปฏิบัติ    ดี    หมายถึง  มีความตระหนักให้ความส าคัญ และปฏิบัติครบถ้วนทุกรายการ 
   ระดับปฏิบัติ   พอใช้     หมายถึง  มีความตระหนัก แต่มีบางประเด็นท่ีปฏิบัติ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
   ระดับปฏิบัติ   ปรับปรุง หมายถึง  ไม่ให้ความส าคัญ  หรือ ไม่มีการปฏิบัติ หรือปฏิบัติน้อยมาก 
 

 
ที่ 

 
รายการ 

ระดับปฏิบัติ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

1 ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู และผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน 

   

2 สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน ศิษย์เก่า กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานในท้องถิ่น  ฯลฯ)  

   

3 สถานศึกษาด าเนินการ  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย ก าหนดตัวชี้วัด /
ค าอธิบายของประเด็นพิจารณาการให้ระดับคุณภาพ ของแต่ละมาตรฐาน 
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   

4 ก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนา ไดส้อดคล้องกับประเด็นพิจารณา         
(เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) 

   

6 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
- วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑          
สภาพปัจจุบัน  ปัญหา เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา และค่าเป้าหมาย       
การพัฒนาใน ปีการศึกษา ๒๕๖2 
- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา     

   

7 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ    

8 สถานศึกษา จัดให้มีการประเมินผล การด าเนินงาน และตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา  จัดท า Time line / ปฏิทินการตรวจสอบคุณภาพ เป็น
ระยะ ทั้งระหว่างปีการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา   แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมิน จากหลายฝ่ายตามแนวทางการประเมินแนวใหม่ 
และประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน วิธีการ
ประเมิน ให้กับคณะกรรมการประเมิน 

   

9 จัดท ารายงานคุณภาพประจ าปี (SAR) ได้ครอบคลุม ชัดเจนทุกมาตรฐาน 
และจัดส่งตรงตามก าหนดเวลา 

   

 สรุปภาพรวม    

      หมำยเหตุ   สรุปภำพรวมโดยใช้  ฐำนนิยม (mode) 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน การนิเทศการประกนัคุณภาพการศึกษา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
๑๓ 

ตัวอย่ำง  
กำรก ำหนดตัวชี้วัด ค ำอธิบำยคุณภำพ ค่ำเป้ำหมำย มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
กชพร  ตุณสุวรรณ    ...... 

มำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพ /ประเด็น

พิจำรณำ 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
สภำพ คุณลักษณะ สิ่งที่ต้องกำรให้ดีขึ้น เกิดขึ้น 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผ ้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผ ้เรียน 
  1) มีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำรและกำรคิด
ค ำนวณ 
       1.1) 
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  
กำรเขียน กำรสื่อสำร
ภำษำไทย 
      1.2) มี
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
กำรเขียน และกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษ 
      1.3) มีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดค ำนวณ 

1. ความสามารถในการอ่าน 
การเขียนการสื่อสารภาษาไทย 

1. นักเรียนช้ัน ป.1-6 ท่ีผลการประเมินระดับสถานศึกษาใน
ระดับด ีตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด เพิ่มขึ้น 5 % 
2. นักเรียนช้ัน ป.1-6 ท่ีผลการประเมิน การอ่านในระดับด ี
ตามเกณฑ์ สพฐ.  เพิ่มขึ้น 3% 
3. ไม่มีนักเรยีนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้
4. ร้อยละของผลการประเมิน NT  ของ น.ร. ป.3 เพิ่มขึ้น 3% 

2. ความสามารถอ่าน การเขียน 
ภาษาอังกฤษ 
3. น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

4. ร้อยละ........ของนักเรียนช้ัน ป.1-6 ท่ีผลการประเมินระดับ
สถานศึกษาในระดับด ี

4. มีความสามารถในการคดิ
ค านวณ  

5.ร้อยละ..........ของนักเรยีนช้ัน ป.1-6 ท่ีผลการประเมินระดับ
สถานศึกษาในระดับด ี
6.ผลการประเมิน NT  ของ น.ร. ป.3  เพิ่มขึ้น 3% 

  2) มีควำมสำมำรถใน
กำรวิเครำะห์และคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำย แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ  

1.สามารถในการวเิคราะห์ 
อธิบาย ขยายความบทความ 
หรือเรื่องที่อ่านได ้
2.สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ี
เกิดจากการคิด 
และสร้างสรรค ์

1.ร้อยละ.....ของนักเรียน ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
วิจารณ์ ข่าว บทความ สถานการณ์ หรือเรื่องที่อ่านได้อย่าง
สร้างสรรคต์ามเกณฑร์ะดับชั้น 
2.ร้อยละ......ของนักเรียน ที่มผีลงานท่ีเกิดจากการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ตามเกณฑ์ระดับชั้น 
3. ร้อยละ.......ของนักเรียนช้ัน ป.4-6 ท่ีสามารถอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
4. ร้อยละ........ของนักเรียนช้ัน ป.1-3 ท่ีสามารถน าเสนอ วิธีคิด  
แนวคิด ของตนเองในการแก้ปัญหาหรือเหตุการณ์เฉพาะหนา้ได ้

  3) มีควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงนวัตกรรม  

1.สามารถสร้างผลงานของ
ตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ ตาม
สาระการเรียนรู ้
2.มีผลงานท่ีเกิดจากการบรูณา
การความรู ้

1. ร้อยละ.......ของนักเรียนช้ัน ป.1-6 สามารถสร้างผลงานของ
ตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น วาดภาพ ประดิษฐ์ของเล่น ของ
ใช้ ช้ินงานประดิษฐ์ตามภาระงาน แต่งเรื่อง เขียนบทความ ท า
หนังสือเล่มเล็ก ฯลฯ   
2. ร้อยละ........ ของนักเรียนช้ัน ป.4-6 จัดท าโครงงานท่ีเกิด
จากการบูรณาการความรู้ตามหลกัสูตร 

 4) สำมำรถใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  

1.การสืบค้น ค้นหา ข้อมลู 
2.การใช้ ICT ในการเรียนรู้ 
สร้างผลงาน 
3.การใช้เทคโนโลยี ในการ
สื่อสาร  

1. ร้อยละ.......ของนักเรียน ช้ัน ป.1-6 สามารถ ใช้เทคโนโลยี 
ในการสืบค้นข้อมลู ศึกษาหาความรู ้
2. ร้อยละ........ของนักเรียน ช้ัน ป.4-6 ใช้ ICT ในการเรยีนรู้ 
และสร้างสรรคผ์ลงาน  
3. ร้อยละ........ของนักเรียน ช้ัน ป.4-6 ใช้เทคโนโลยี ในการ
สื่อสาร หรือ น าเสนอผลงานได ้



คู่มือการปฏิบัติงาน การนิเทศการประกนัคุณภาพการศึกษา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
๑๔ 

 
มำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพ /ประเด็น

พิจำรณำ 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
สภำพ คุณลักษณะ สิ่งที่ต้องกำรให้ดีขึ้น เกิดขึ้น 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผ ้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผ ้เรียน 
  5) มีผลสมัฤทธิ์
ทำงกำรเรียนตำม
หลักส ตรสถำนศึกษำ  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 
2. ผลการประเมินระดับชาติ 
NT , O-NET 

1. นักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับ 3 เพิ่มขึ้น 3% 
2. นักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ในระดับ 0 ลดลง 5% 
3. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน            
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ของแต่ละกลุม่สาระ เพิ่มขึ้น 5%  ทุก
กลุ่มสาระ 
4. ผลการประเมินระดับชาติ (NT) ของ น.ร.ป.3 เพิ่มขึ้น หรือ 
สูงกว่าระดับประเทศ ทุกวิชา 
5. ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ของ น.ร.ป.6 เพิ่มขึ้น 
หรือ สูงกว่าระดับประเทศ ทุกวิชา 

  6) มีควำมร ้ ทักษะ
พ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่อ
งำนอำชีพ 

1. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน
งานอาชีพในท้องถิ่น 
2. มีเจตคติที่ดตี่องานอาชีพใน
ท้องถิ่น /สนใจ 

1. ร้อยละ.......ของนักเรียน ช้ัน ป.3 - 6 มีความรู้ และทักษะ
พื้นฐานในงานอาชีพในท้องถิ่น 
2. ร้อยละ........ของนักเรียน ช้ัน ป.1-6 มีเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพในท้องถิ่น /สนใจ 
3. ร้อยละ........ของนักเรียนช้ัน ป.4-6 สามารถบรูณาการ
ความรู้และประสบการณจ์าการเรยีนรู้ ไปใช้ในการสร้างรายได้ที่
น าไปสู่การประกอบอาชีพได ้

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ ้เรียน  
   1) มีคุณลักษณะและ
ค่ำนิยมที่ดีตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด  

1. รักษาความสะอาด 
2. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
3. มีระเบียบ วินัย 
 

1. นักเรียนทุกคนมีพื้นท่ี ภาระงาน ในการดูแล รักษา เช่นการ
ท าความสะอาดบรเิวณโรงเรยีน อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด 
ห้องน้ า ห้องครัว 
2. นักเรียนทุกคนท้ิงขยะถูกท่ี  ไมข่ีดเขียนตามฝาผนังอาคาร 
โต๊ะเก้าอ้ี  ไม่ท าลายสิ่งของ 
3. นักเรียนทุกคนออกจากห้องเป็นคนสุดท้ายปดิไฟและพัดลม 
ทุกครั้ง 
3. นักเรียนทุกคนปดิน้ า และใช้น้ า กระดาษ ดินสอ ปากกา           
สมุดอย่างประหยดัและคุ้มค่า 
4. นักเรียนทุกคนถอดรองเท้าเป็นระเบียบ เก็บของเข้าที่ 
หลังจากท่ีใช้แล้ว  
6. นักเรียนทุกคนเข้าแถวส่งงาน รับสิ่งของ 

   2) มีควำมภ มิใจใน
ท้องถิ่นและควำมเป็น
ไทย  

1. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  
2. ร่วมรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

1. นักเรียนทุกคนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น เช่นการ
แต่งกายการละเล่นพ้ืนเมือง  ร้องเพลง เล่นดนตรีพื้นเมือง  
อาหารพื้นเมือง 
2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมงานประเพณี วันส าคญั  กิจกรรม
ส าคัญของโรงเรียน และท้องถิ่น     
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มำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพ /ประเด็น

พิจำรณำ 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
สภำพ คุณลักษณะ สิ่งที่ต้องกำรให้ดีขึ้น เกิดขึ้น 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผ ้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ ้เรียน  
   3) กำรยอมรับที่จะอย ่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
และควำมหลำกหลำย  

1. ยอมรับความคิดเห็น ของ
ผู้อื่น 
2. มีความสามคัคี  ในหมู่คณะ
อยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุข 

1. นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกชุมนุม  ชมรม  สหกรณ์ในโรงเรียน 
2. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมสภานักเรียน 
3. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กีฬาสีแข่งขัน
วิชาการ 

   4) สุขภำวะทำง
ร่ำงกำย และจิตสังคม 

1. น้ าหนักส่วนสูงตาม เกณฑ์
สาธารณสุข 
2. ไมยุ่่งเกี่ยวกับสิ่งเสพตดิ และ
อบายมุข 
3. มีจิตสาธารณะ 

1. นักเรียนทุกคนมีน้ าหนักส่วนสูงตาม เกณฑ์ของกรมอนามยั 
2. นักเรียนทุกคนไมยุ่่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่  การพนัน 
และอบายมุข 
3. นักเรียนทุกคนอาสาช่วยงานไมเ่กี่ยงงอน มีน้ าใจช่วยเหลือ  
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
2.1. มีเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ       
ที่สถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน  

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการ 

1. มีการวเิคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการที่
สอดคล้องกับสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
2. ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีไว้อย่างชัดเจน 
ครบถ้วน สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และน าไปสู่การปฏิบตัิได้ 
 

2.2 มีระบบบริหำร
จัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 

1. มีค าสั่งคณะท างาน มอบหมายหน้าท่ีชัดเจน 
2. มีโครงสรา้งการบริหารงานท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพของบุคคล 
3.มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างแท้จริง 
4.มีระบบการก ากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ มีหลักฐาน
ตรวจสอบได ้

2.3 ด ำเนินกำรพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ผ ้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักส ตรสถำนศึกษำ 
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย  

มีโครงการเน้นพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. มีแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ทันสมยั ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง และจัดท าขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาอย่าง
แท้จริง 
2. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการครบถ้วนทุกกิจกรรม 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะในการพฒันาที่สามารถน าไปใช้ไดจ้ริง 

2.4 พัฒนำคร และ
บุคลำกรใหม้ีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  

1.ส่งเสรมิให้บุคลากรได้รับ
พัฒนาตามศักยภาพ และความ
ต้องการ 
2.ส่งเสรมิ พัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ
ในวิชาชีพ 

1. พัฒนาครูที่สอนไม่ตรงเอก ไมค่รบเอก ให้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญในการจดัการเรียนการสอนได้ครบทุกสาระ 
2. ส่งเสริมสนับสนุน หรือจัดให้คร ูได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
ในเรื่องที่ทันสมัย จ าเป็น ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3.นิเทศ ตดิตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูอย่าง
สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง เป็นวิถ ี
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พิจำรณำ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 
สภำพ คุณลักษณะ สิ่งที่ต้องกำรให้ดีขึ้น เกิดขึ้น 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
2.5 จัดสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพและสังคมที่
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนร ้
อย่ำงมีคุณภำพ  

1. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
ที่หลากหลายเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้  
2. ส่งเสริมใหม้ีการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรยีนให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

1. จัดให้ทุกแห่ง ทุกท่ี ในโรงเรียน เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครู อย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้ประโยชน์ได้จริง 
3. มีระบบการบริหารจัดการแหลง่เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เช่น การ
วางแผนการใช้งาน  การซ่องบ ารุง การประเมินผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมให้ใช้  

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนร ้  

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยในการจดัเก็บข้อมลู 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู ้

1. มีการติดตั้ง/ซ่อมบ ารุง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไรส้ายใช้ได้ทั้ง
โรงเรียน 
2. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจดัการข้อมูล สารสนเทศ 
ให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร เช่น website  เพจ  bigdata 
 

มำตรฐำนที ่3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผ ้เรียนเป็นส ำคัญ  

3.1 จัดกำรเรียนร ้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริงและสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  

1. จัดการเรยีนรู้มุ่งเน้นให้
นักเรียนเกดิทักษะการการคิด
วิเคราะห์ คดิสร้างสรรค์ คิด
แก้ปัญหา 
2.จัดการเรียนรูมุ้่งเน้นให้
นักเรียนได้ปฏิบตัิจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

1. ครูทุกคน มี/จัดท าแผนการเรียนรู้ที่ ที่ใช้การสอนแบบ 
active learning 
2. ครูทุกคนจดัการเรียนรู้ตามแผนการสอนที่วางแผนไว้โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต 
3.ครูทุกคน จดัการเรียนรู้ แบบ active learning ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่วางแผนไว ้
4. ครูทุกคนมีบันทึกผลหลังสอนทีม่ีคุณภาพ มีข้อมูล 
สารสนเทศท่ีเกิดจากการจดัการเรยีนการสอนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน หรอืพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ได้จริง 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และแหล่ง
เรียนร ้ที่หลำกหลำยท่ีเอ้ือ
ต่อกำรเรียนร ้  

1. การใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
2. การใช้สถานท่ี ภายใน
โรงเรียน ชุมชน หรือนอก
โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสดุ 

1. ครูทุกคนใช้  ICT เช่น ยูทูป  คลิปวิดีโอ คอมพิวเตอร์ หรือ
สมาร์ทโฟน เป็นสื่อ ในการจดัการเรียนรู ้ 
2. ครูทุกคนจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถานท่ี ในโรงเรียน 
ชุมชน หรือนอกโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรยีนรู้ เป็นแหล่งเรยีนรู้ 
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสดุ  

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำร
ชั้นเรียนเชิงบวก  

1. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

1.ครูทุกคน ใช้การเสรมิแรง ช่ืนชม  ยินดี ให้รางวัล 
2. ครูทุกคนจดัห้องเรียน และสถานท่ีในโรงเรียน ให้เป็นสนาม
พลังบวก สะอาดปลอดภยั อบอุ่น สวยงามน่าเรียน 
3. ครูทุกคนใช้กิจกรรมส่งเสรมิวินยัเชิงบวก เช่น กิจกรรมจิต
ศึกษา  BBL  เรียนปนเล่น ฯลฯ 
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ค่ำเป้ำหมำย 
สภำพ คุณลักษณะ สิ่งที่ต้องกำรให้ดีขึ้น เกิดขึ้น 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผ ้เรียนเป็นส ำคัญ  

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผ ้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบและน ำผลมำ
พัฒนำผ ้เรียน  

1. มีการตรวจสอบคณุภาพ
ผู้เรยีนอย่างสม่ าเสมอ 
2. มุ่งการวัดผลประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงผล การเรียน ปรับปรุง
คุณภาพของผู้เรียน  หรือ
ปรับปรุงคณุภาพการจัดกิจกรรม
การเรยีน การสอน 

1. ครูทุกคนน าบันทึกผลหลังสอนมาใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้  หรือ ปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน 
2. ครูทุกคนใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
สอดคล้องกับจดุประสงค์ที่ต้องการวัด 
3. ครูทุกคนเปดิโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงผลงานของตนเอง  

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนร ้และให้ข้อม ล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนร ้ 

1. มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู้ระหว่างคร ู
2. มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้ระหว่างครูกับ
นักเรียน  และนักเรียนกับ
นักเรียน 
 

1. ครูทุกคนร่วมกิจกรรม PLC ระหว่างคร ูด้วยกัน เพื่อน าข้อมูล
มาแลกเปลี่ยนในการวางแผนพัฒนา อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1  
ครั้ง   
2. ทุกช้ันเรียนจดักิจกรรม AAR  ระหว่างครูกับเด็กเพื่อให้เด็กได้
ทบทวนตนเอง ทุกวัน ก่อนกลับบ้าน 
3. ครูจดัแสดงผลงานนักเรียนทุกคนเพื่อให้นักเรียนได้มโีอกาส
เรียนรู้ ศึกษาผลงานของเพื่อน และน ามาปรับปรุงผลงานของ
ตนเอง 
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ตัวอย่ำง  
กำรก ำหนดตัวชี้วัด ค ำอธิบำยคุณภำพ ค่ำเป้ำหมำย มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย   
                                                                                                                      ศิวพร  นิลสุข    ...... 

มำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพ/ประเด็นพิจำรณำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย 
สภำพ คุณลักษณะ สิ่งที่ต้องกำรให้ดีขึ้น เกิดขึ้น 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภั ยของ
ตนเองได้ 

๑. มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. ร้อยละ.......ของเด็ก มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๒. เคลื่อนไหวรา่งกายได้ตามวยั ๒. ร้อยละ.......ของเด็ก มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
๓. สุขนิสยัที่ดีในการดูแลสุขภาพ ๓. ร้อยละ......ของเด็กมสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ

ตน 
๔. การป้องกันและระมัดระวัง
ตนเอง 

๔. ร้อยละ........ของเด็ก หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสีย่งต่อ 
โรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

๑. อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส ๑. ร้อยละ.......ของเด็ก ร่าเริงแจ่มใส มีความรูส้ึกท่ีดตี่อ
ตนเอง 

๒. มีความมั่นใจในตนเอง และกลา้
แสดงออกตามวัย 

๒. ร้อยละ......ของเด็ก  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 

๓. การควบคมุตนเองได้เหมาะสม
กับวัย 

๓. ร้อยละ.......ของเด็กควบคุมอารมณต์อนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

๔. การแสดงออกด้านศลิปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ

๔. ร้อยละ..........ของเด็กท่ีแสดงออกในการช่ืนชม และมี
ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี การเคลือ่นไหว และรัก
ธรรมชาติ  

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตประจ าวัน มี
วินัยและเป็น สมาชิกที่ดีต่อ
สังคมช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกจิวัตประจ าวัน 
มีวันนัยและเป็น สมาชิกท่ีดี
ต่อสังคม 
 

๑. การแสดงออกถึงความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ในการท างาน การ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น และการเคารพเชื่อ
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

๑. ร้อยละ......ของเด็กท่ีมีวินัยและปฏิบัติตามกฎ กติกา
ของห้องเรียน โรงเรียน 
๒. ร้อยละ....ของเด็กท่ีมีความรับผดิชอบในการท า
กิจกรรม หรือการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. ร้อยละ.....ของเด็กทีเ่ชื่อฟังค าสัง่สอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย ์

๒. การแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจรติ การช่วยเหลือและแบ่งปันตอ่
ผู้อื่น 

๔. ร้อยละ.....ของเด็กทีม่ีความซื่อสัตย์ สุจรติ ไม่น า
สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง โดยไม่ได้รับอนญุาต 
๕. ร้อยละ.......ของเด็กท่ีช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น 

๓. การเล่นและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

๖. ร้อยละ.......ของเด็กท่ีสามารถเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

๔. การแสดงออกถึงความเป็นไทย 
และการปฏิบัตตินตามหลักศาสนาที่
ตนนับถือ 

๗. ร้อยละ.......ของเด็กท่ีประพฤตตินตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนับถือ 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน การนิเทศการประกนัคุณภาพการศึกษา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
๑๙ 

มำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพ/ประเด็นพิจำรณำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย 
สภำพ คุณลักษณะ สิ่งที่ต้องกำรให้ดีขึ้น เกิดขึ้น 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
๔. มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูไ้ด ้
 
 
 
 

๑. การแสดงออกถึงความสนใจเรยีนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัว 

๑. ร้อยละ......ของเด็กท่ีสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  

๒. ความคดิรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตา่งๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ความสามารถในการคิดเชิงเหตผุล 
 
 
 
 
๔. ความสามารถในการคิดแก้ปญัหาและ
ตัดสินใจ 

๒. ร้อยละ......ของเด็กท่ีสามารถบอกลักษณะ 
ส่วนประกอบ การเปลีย่นแปลง หรือความสมัพันธ์
ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง ๕ 
๓. ร้อยละ......ของเด็กท่ีสามารถจบัคู่และ
เปรียบเทยีบความแตกต่างและความเหมือนของ
สิ่งต่างๆ  
๔. ร้อยละ.....ของเด็กที่สามารถจ าแนกและจัด
กลุ่มสิ่งตา่งๆ โดยใช้ลักษณะทีส่ังเกตไดเ้ป็นเกณฑ์
ได้ตามวัย 
๕. ร้อยละ....ของเด็กท่ีสามารถเรยีงล าดับสิ่งของ
และเหตุการณ์ได้ตามวัย 
๖. ร้อยละ....ของเด็กท่ีบอกสาเหต ุหรือผลที่เกดิ
จากเหตุการณห์รือการกระท าบางอย่างได้ 
๗. ร้อยละ.....ของเด็กที่คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการลงความเห็นต่อสิ่ง
นั้นๆ ได ้
๘. ร้อยละ......ของเด็กท่ีสามารถตดัสินใจเรื่อง
ง่ายๆ และยอมรับเหตผุลที่เกดิขึ้น 
๙. ร้อยละ......ของเด็กท่ีสามารถระบุปัญหา สร้าง
ทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหาได ้

๕. การใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสม
กับวัย 

๑๐. ร้อยละ.......ของเด็กท่ีฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโตต้อบได ้
๑๑. ร้อยละ.....ของเด็กท่ีเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง
ได ้
๑๒. ร้อยละ.....ของเด็กท่ีอ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า 
ด้วยการช้ี หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจดุจบ
ของข้อความได ้

๖. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

๑๓. ร้อยละ......ของเด็กท่ีมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน การนิเทศการประกนัคุณภาพการศึกษา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
๒๐ 

มำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพ/ประเด็นพิจำรณำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย 
สภำพ คุณลักษณะ สิ่งที่ต้องกำรให้ดีขึ้น เกิดขึ้น 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
 

๑. มีหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 
๒๕๖๐ และบริบทท้องถิ่น 

๑. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ที่
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 และบริบทของท้องถิ่น 
๒. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูร
สถานศึกษา 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับ          
ช้ันเรียน 
 
 
 

๒. โรงเรียนจดัครูให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับช้ันเรียน 

๓. มีค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าช้ันระดบัปฐมวัย 
๔. มีการจัดครูเข้าสอนตามสัดส่วนของนักเรียน           
ที่เหมาะสม 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญ ด้านการจดั
ประสบการณ ์
 
 
 

๓. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ และมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคณุภาพเด็ก
รายบุคคล  

๕. พัฒนาครูที่ไม่จบเอกการปฐมวยั ให้มีความรู้
ด้านปฐมวัย ตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง 
๖. ส่งเสริม สนับสนุนครูปฐมวัยใหม้ีนวัตกรรมการ
สอนหรือมผีลงานทางวิชาการ 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

๔. มีห้องเรยีนที่ไดม้าตรฐาน สะอาด 
ปลอดภัย เป็นระเบียบ 
 
 
๕. มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
หลากหลาย 
๖. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม 
ปลอดภัย และเพียงพอกับเด็ก 

๗. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนให้สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบ มีมุม
ประสบการณ์  และบริเวณจัดกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม  
๘. มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เหมาะสม และ
กระตุ้นความสนใจของเด็ก 
๙. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดประสบการณ์
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
และเพียงพอกับเด็ก 

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์
 

๗. โรงเรียนน าสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 

๙. มสีื่อเทคโนโลยีในห้องเรยีน และพร้อมใช้งาน 
๑๐. ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจดัประสบการณ์และ
เก็บข้อมูล รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ 

6. มีระบบบริหารคณุภาพที่
เปิดโอกาสใหผู้้เกีย่วข้องทุก
ฝ่ายมสี่วนร่วม 

 
 
 

๘. โรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับผูป้กครอง ชุมชน 
และท้องถิ่น 

๑๑. มโีครงสร้างการบริหารงาน ที่แสดงถึงการมี
ส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒. มปีระกาศ / ค าสั่งการบริหารงาน 
๑๓. มีแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ทันสมยั 
เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จรงิ 
๑๔. ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
๑๕. จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ โดยมีข้อเสนอแนะที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน การนิเทศการประกนัคุณภาพการศึกษา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
๒๑ 

มำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพ/ประเด็นพิจำรณำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย 
สภำพ คุณลักษณะ สิ่งที่ต้องกำรให้ดีขึ้น เกิดขึ้น 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1. จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดลุเต็ม
ศักยภาพ 

๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ดก็มี
พัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ จติใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อยา่งสมดลุ 
เต็มศักยภาพ 
 

๑. ครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสตูรสถานศึกษา 
๒. ครูทุกคนจดัประสบการณต์ามแผนการจดั
ประสบการณ์ โดยเน้นการจดัประสบการณ์ แบบ 
Active Learning 
๓. ครูทุกคนจดัประสบการณโ์ดยยึดความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของเด็ก 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กทุกคน
ได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และลงมือปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
 

๒. จัดประสบการณ์ให้เด็กไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตักิิจกรรม 
เรียนรูล้งมือท าและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข 

๔. ครูทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและ
สร้างองค์ความรูด้้วยตนเองอย่างมีความสุข 

๓. จัดบรรยากาศ ท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก 
 
 

๓. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วน
ร่วม  
๔. ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

๕. ครูทุกคนจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม  
๖. ครูทุกคนมีการเสรมิแรง และกระตุ้นความ
สนใจของเด็กในการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๗. ครูทุกคนใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับวัย 

4. ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาการเด็ก 
 
 
 

๖. มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมี
ผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วม  
๗. มีการน าผลการประเมินที่ไดไ้ปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์ หรือพัฒนาเด็ก
รายบุคคล 

๘. ครูทุกคน ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๙. ครูทุกคนส่งเสริมให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาเด็ก 
๑๐. ครูทุกคนน าผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์ พัฒนาเด็กรายบุคคล 
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 เอกสำรดำวน์โหลดงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  
 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 

 
 

 

 
 

 

เอกสาร แนวทางการประเมินคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร และ power point เกี่ยวกับ 
การประกันและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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