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ก 

 ค ำน ำ 
  
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษา           
ข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ  โดย
ประกาศก าหนด มาตรฐานการศึกษา และประเด็นพิจารณา รายมาตรฐาน ทั้งระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ระดับปฐมวัย จ านวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้าน คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานด้าน กระบวนการบริหารและ
การจัดการ และมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อใช้เป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
     ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติที่สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและการจัดท า
รายงานคุณภาพประจ าปี (SAR)   รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ซึ่งรายงานใน ๒ เรื่องดังนี้ 
    ๑. สรุปผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
    ๒. รายงานการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต ๑   ขอขอบคุณคณะท างานและ               
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการรวมทั้งการจัดท าเอกสารครั้งนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดต่อไป 
   

 
 

                                                   กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๑ 
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๑ 

ส่วนที่ ๑  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 ตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งและ          
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 “มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา” หลังสิ้นปีการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ  
 
๒. มำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
 เป็นการด าเนินการใน  ๓  ขั้นตอน คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
และการประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยใช้มาตรฐานการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษา
พิเศษฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561  เป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาทั้ง ๒ ระดับประกอบด้วย     
  ๒.๑ มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   มจี 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 
    1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
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๒ 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
      1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  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   มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่  
   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 มีวินยัและเป็น

สมาชิกท่ีดีต่อสังคม 
1.4 มีพ ัฒนาการด้านสต ิปัญญา สื่อสารได้ ม ีทักษะการค ิดพ ื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
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   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 
 
3. บทบำทหน  ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข  อง  

 ระดับสถำนศ ึกษำ 
  ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน ดำเนินการดังต ่อไปนี้ 

1. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจ ัดให้มีระบบการประกันค ุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาเพ่ือ 
เป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคณุภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการ พ ัฒนาและสร ้างความเชื่อมั่น
ให้แก่สังคม ช ุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. การจัดให้มีระบบการประก ันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
2.1 กำหนดมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน โดยให้สถานศ ึกษาและผู้เกีย่วข ้องดำเนินการ และถือ
เป็นความรับผิดชอบร ่วมก ัน ทั้งนี้ สถานศกึษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาเพ่ิมเตมิ
นอกเหน ือจากทีก่ระทรวงศ ึกษาธ ิการประกาศใช ้ได้ 

2.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและ 
ความต้องการ จ าเป ็น ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนค ุณภาพความสำเร็จ อย่างช ัดเจนตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศ ึกษา 

2.3 ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศ ึกษา 
2.4 ประเม ินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนด ผู้ร ั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 ื้นฐาน 
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำน ักงานเขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษาเป็นประจ าท ุกปี 
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2.7 พ ัฒนาสถานศ ึกษาให้มีค ุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง               
(Self-Assessment Report : SAR) และตามคำแนะนำของส าน ักงานเขตพ ื้นทีก่ารศกึษา หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน เพ ื่อให ้การประก ันคุณภาพการศ ึกษาเป็นไปอย่าง มีประสิทธ ิภาพและ
พัฒนาอย ่างต่อเนื่อง 

3. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือก ับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สมศ.)  เพ ื่อปรบัปรงุและพ ัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ ของสำน ักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินค ุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือ หน่วยงานทีก่ำกบัดูแล เพ่ือ
นำไปส ู่การพ ัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศ ึกษา 
 

 ระดับส ำน ักงำนเขตพื้นทีก่ำรศ ึกษำ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตลอดจนให้ค าปรึกษา 
ช ่วยเหล ือและแนะน าสถานศ ึกษา เพ ื่อให ้การประกันคุณภาพการศ ึกษาของสถานศกึษา แต่ละแหง่พ ัฒนาอย่าง
ต ่อเนื่อง 

   2. จัดส ่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  
พร้อมกับประเด็นที่ต ้องการให้ม ีการประเมินผลและต ิดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได ้จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง
หรือ ผู้มีส ่วนได้ส่วนเส ียกับสถานศึกษา ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน และส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเม ินค ุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ ื่อใช้ เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเม ินค ุณภาพ
ภายนอก 
   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. สำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคลที่ไม ่ได้เป็นผ ู้ประเมินเข้าร่วม สังเกตรับฟ ัง 
หร ือให ้ข้อมูลเพิม่เติมในการประเมนิคุณภาพภายนอกด้วยก ็ได้ 
 
๔. 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 ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้
ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณควบคู่กันไป 
  2) เมื่อประเมินคุณภาพภายในเสร็จสิ้น สถานศึกษาต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา โดยการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาท่ี
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน

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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ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  3) ประโยชน์ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีดังนี้ 
   3.1) ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาในอนาคต ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป 
   3.2) สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา        
ครูและผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
   3.3) ท าให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในส่วนที่ดี และส่วนที่ควรพัฒนา โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้
การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
   3.4) หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระดับประเทศและระดับ
เขตพ้ืนที่ 
   3.5) สถานศึกษาใช้รายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด และรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) 
  4) สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ตามความ
เหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา โดยน าเสนอข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การน าเสนอข้อมูลต่างๆ ไม่
มีรูปแบบตายตัว แต่ควรมีความกระชับ รวบรัด จับประเด็นส าคัญๆมาน าเสนอ และมีที่มาของหลักฐานที่ชัดเจน 
การจัดท าต้องไม่ยุ่งยากและเป็นภาระให้กับสถานศึกษา 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            
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 โดยบทสรุปการประเมินตนเองจะมี
ประสิทธิภาพที่สุดเมื่อ (1) กระชับ รวบรัด จับประเด็นส าคัญ และมีที่มาของหลักฐานที่ชัดเจน (2) เป็นการ
ประเมินไม่ใช่แค่บรรยาย (3) สื่อให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลกระทบของสิ่งโรงเรียนที่ได้ลงมือท าเพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านต่าง ๆ (เช่น ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านบริหาร ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน เป็นต้น) 
   6.2) ส่วนที่เป็นเนื้อหาการประเมินตนเอง มีดังนี้ 
    6.2.1) ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา โดยน าเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย การน าเสนออาจเป็นความเรียง ตาราง แผนภูมิ 
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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 และ
ระดับยอดเยี่ยม 
    6.2.3) การตอบค าถามข้อ 2 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมี
อะไรบ้าง ให้เน้นน าเสนอข้อมูล หลักฐานการประเมินเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของ
สถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จ าเป็นใน
การประเมิน ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษานั้น 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  
      (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  
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      (3.5) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  
      (3.6) ผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
      (3.7) สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ท าให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด รู้จัก
อาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ เป็นต้น 
    6.2.4) การตอบค าถามข้อ 3 แผนงาน แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่าง
น้อย 1 ระดับ) หรือคงสภาพอย่างไร โดยสถานศึกษาน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพในปี
ต่อไป เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น สถานศึกษาอาจน าเสนอแผนงาน/โครงการที่จะพัฒนาออกเป็นด้านต่าง ๆ 
ตามความสามารถที่จะด 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 
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                  ส่วนที่ ๒  กำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
๑.กำรด ำเนินกำร ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
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 ้อง
หรือ ผู้มีส ่วนได้ส่วนเส ียกับสถานศึกษา ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน และส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเม ินค ุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ ื่อใช้ เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเม ินค ุณภาพ
ภายนอก 
  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) มอบหมายรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์กลุ่มเครือข่ายเป็น
ผ ู้เข้าร่วม สังเกต รับฟ ัง หร ือให ้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก ็ได้ 
 
๒. วิธีด ำเนินกำรนเิทศเพื่อพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   1) จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 ๒) ประชุม สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมิน          
แนวใหม่ ตามประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
 ๓) จัดท าเอกสารนิเทศ “แนวทางการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา” เพ่ือเป็น         
เครื่องมือส าหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และส าหรับผู้นิเทศ ใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ  
ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ๔) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนิเทศพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ คณะนิเทศ  
ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าในการพัฒนาแก่สถานศึกษา 
 ๕) นิเทศ ก ากับติดตามและ ทบทวนตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยคณะนิเทศ 
 ๖) นิเทศ ให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่เอกสารความรู้ ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาผ่านช่องทาง  
  - กลุ่มไลน์งานประกัน กส.๑     
  - กลุ่มเฟสบุ๊ค กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
  - web site : kod.esdc.go.th   และ kodchaphon.esdc.go.th 
 ๗) รวบรวมข้อมูลการนิเทศติดตาม วิเคราะห์ และจัดท ารายงานการนิเทศ 
 ๘) รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ของสถานศึกษา   



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๙ 

 ๙)  น าเข้า SAR  ของสถานศึกษาเข้าระบบ e-SAR  ของ สมศ. เพื่อขอรับการประเมินภายนอกรอบสี่
 ๑๐) วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินตนเอง (SAR)  ของสถานศึกษาในสังกัด  จัดท ารายงานสรุป รายงาน
ผลการประเมินภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
๓. แผนกำรด ำเนินงำน  
 แผนการด าเนินงาน : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในการศึกษาให้เข้มแข็ง  ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สถานศึกษา เรื่อง การประกันคุณภาพ

การศึกษา และการประเมินแนวใหม่ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครู 
พ.ย. ๖๒ สพป.กาฬสินธุ์  

เขต ๑ 
๒. สถานศึกษาทบทวน ตรวจสอบ การด าเนินงานตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา  
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  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมิน จากหลายฝ่ายตามแนวทางการประเมินแนวใหม่ 

พ.ย. ๖๒   
ถึง มี.ค. ๖๓ 

- สถานศึกษา 
- คณะกรรมการ
ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

5 สถานศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานคุณภาพ
ประจ าปี (SAR) รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

เม.ย. ๖๓ สถานศึกษา 
 

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 าเร็จในระดับประเด็นการ
พิจารณาที่สอดคล้องและสะท้อนคุณภาพของประเด็นพิจารณาในแต่
ละมาตรฐาน และประกาศใช้มาตรฐาน และค่าเป้าหมาย 

พ.ค. ๖๓  -สถานศึกษา 
-คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง 

10 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

พ.ค. ๖๓  -สถานศึกษา 
-คณะกรรมการที่



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๑๐ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนา     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 

 
 
๔. แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ ของสถำนศึกษำ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สถานศกึษาระดับการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน ดำเนินการดังต ่อไปนี้ 
  ๑) ให้สถานศกึษาแต่ละแห่งจ ัดให้มีระบบการประกันค ุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาเพ่ือ 
เป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคณุภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการ พ ัฒนาและสร ้างความเชื่อมั่น
ให้แก่สังคม ช ุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  2) การจัดให้มีระบบการประก ันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
   2.1) ทบทวน ตรวจสอบ การกำหนดมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพ บริบท โรงเรียน 
ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น โดยให้สถานศ ึกษาและผู้เกีย่วข ้องดำเนินการ และถือเป็นความ
รบัผิดชอบร ่วมก ัน รวมกันก าหนดตัวชี้วัด  ค าอธิบานระดับคุณภาพของแต่ละประเด็นพิจารณาและมาตรฐาน 
ทั้งนี้ สถานศกึษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาเพ่ิมเตมินอกเหน ือจากท่ีกระทรวงศ ึกษาธ ิการ
ประกาศใช ้ได้ 
   2.2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและ 
ความต้องการ จ าเป ็น ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนค ุณภาพความสำเร็จ อย่างช ัดเจนตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศ ึกษา 
   2.3) ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศ ึกษา 
   2.4) ประเม ินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้ร ับผ ิดชอบ ใน
การประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศ ึกษา ทั้งระดับบ ุคคลและระด ับ สถานศึกษา และกำหนดการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างน ้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยว ิธ ีการและ
เครือ่งมือที่หลากหลายและเหมาะสม 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๑๑ 

   2.5) ติดตามผลการด าเนินการเพ ื่อพ ัฒนาสถานศึกษาให้ม ีค ุณภาพตามมาตรฐาน การศ ึกษา  
และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
   2.6) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศ ึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาข ั้นพ ื้นฐานให้
ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำน ักงานเขตพ ื้นทีก่ารศ ึ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 ิภาพและ
พัฒนาอย ่างต่อเนื่อง 
  ๓) สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมอืก ับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สมศ.)  เพ ื่อปรบัปรงุและพ ัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ ของสำน ักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินค ุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือ หน่วยงานทีก่ำกบัดูแล เพ่ือ
นำไปส ู่การพ ัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศ ึกษา 
 
๕. ขั้นตอนกำรจัดท ำ SAR  ของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒) วิเคราะห์  สังเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
ตามท่ีก าหนด   
 ๓) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
 ๔) การจัดส่ง SAR   ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในรูป file  PDF  มายัง อีเมล์  kultham@esdc.go.th  โดย
จัดท าใหข้้อมูลทั้งหมดอยู่ใน file  เดียวกันเท่านั้น  ส าหรับ สถานศึกษาท่ีจัดท า SAR แยกเล่มระดับ  การศึกษา
ปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วางต่อกันเป็นไฟล์เดียวก่อนส่ง  
 ๕) ส าหรับ ประเด็นพิจารณาเพ่ิมเติมที่สถานศึกษาต้องการให้  สมศ. ประเมินหรือตรวจสอบเพิ่มเติม ให้
จัดท าเป็น file  word   ส่งมาทาง อีเมล์  พร้อม file  SAR  ภายในวันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๓ 
 ๖) บันทึกผลการประเมินตนเองปีการศึกษา๒๕๖๒ ทาง Google  form จะส่ง  QR CODE ให้ทาง กลุ่ม
ไลน์งานประกันฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑  หลังวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๑๒ 

ส่วนที่ ๓ ผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  

 
 การรายงานผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑  ปีการศึกษา 2563 น าเสนอผลตามล าดับดังนี้ 
  ๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
  ๒. ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
   2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3. ผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

 
1.ข อมูลทั่วไป 
 
ตาราง  1  แสดงข้อมูลจ านวนสถานศึกษาในสังกัดจ าแนกตามขนาด และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
 

ระดับการศึกษา 
ขนาดโรงเรียน (ตามเกณฑ์ สมศ.)  

รวม เล็ก 
(นร.ไม่เกิน 300  คน) 

กลาง 
(นร. 301-1,000  คน) 

ใหญ ่
(นร.ตั้งแต่ 1,001  คน) 

การศึกษาปฐมวัย 151 (94.97 %) 7 (4.40 %) 1 (0.63 %) 159 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 163 (94.77 %) 7 (4.07 %) 2 (1.16 %) 172 

 
 จากตาราง พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มี จ านวนโรงเรียนในสังกัด
ทั้งสิ้น 172  แห่ง   เมื่อจ าแนกเป็นโรงเรียนแต่ละขนาด ตามเกณฑ์ สมศ. มีโรงเรียนขนาดเล็กมากท่ีสุด  
จ านวน 163 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 94.77   และมีโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน  7  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
4.07    โรงเรียนขนาดใหญ่ น้อยที่สุด  จ านวน 2 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 1.16  และมีโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย จ านวนทั้งสิ้น 159  แห่ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๑๓ 

2. ผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
 
         ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 
 2.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
   จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   ที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2562  จ านวนทั้งสิ้น  159  แห่ง  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ภาพรวมรายมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2    แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภาพรวม  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                 ปีการศึกษา 2562   จ าแนกเป็นรายมาตรฐานการศึกษา 
  

มาตรฐาน
การศึกษา 

ระดับคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

24 15.09 70 44.03 65 40.88 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ         
การจัดการ  

25 15.72 69 43.40 65 40.88 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

มาตรฐานที่ 3         
การจัด
ประสบการณ ์ที่
เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

22 13.84 71 44.65 66 41.51 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

ภาพรวม 
ระดับปฐมวัย 

21 13.21 74 46.54 64 40.25 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
             จากตารางพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อยู่ในระดีบดี ขึ้นไป จ านวน  159 แห่ง จากสถานศึกษาท้ังหมด จ านวนทั้งสิ้น 159  แห่ง  คิดเป็น               
ร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน ก็พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกแห่ง ทุกมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๑๔ 

  กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ภำพรวมกิจกรรมที่ด ำเนินกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 ๑.๑  พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
     - กิจกรรมกลางแจ้งส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เช่น การเต้นฮูลาฮูป เล่นสนามเด็กเล่น  การ 

เล่นกับทราย  การละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น  มอญซ่อนผ้า  รีรีข้าวสาร  เป็นต้น  เล่นกับน้ า กายบริหาร  การฝึก
โยคะ   การเล่นเกมต่างๆกลางสนาม  การโยน-รับลูกบอล  การโยน-รับกระดอนจากพ้ืน  การโยนลูกบอลใส่
ตะกร้า  การออกก าลังกายในสนามกิจกรรม  BBL  การวิ่งซิกแซกเม่ือมีสิ่งกีดขวาง  การเดินต่อส้นเท้าและเดิน
ถอยหลังตามเส้นตรงและโค้ง  การฝึกข้ึนลงบันไดสลับขา   
   - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
เช่น การปั้นดินน้ ามัน  การเล่นกับสี  การฉีก ตัด ปะกระดาษ  การวาดภาพระบาย การฝึกเขียนเส้นมาตรฐาน  
๑๓  เส้นตามรอยประ การน าวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างภาพตามจินตนาการ   
            - กิจกรรมหมวดชีวิตประจ าวัน เช่น การร้อยลูกปัด เกมต่อ  การเทถ่ัว  การเททราย การพับผ้า 
กรอบไม้แต่งตัว การจัดดอกไม้  การตักถั่ว  การคีบ เป็นต้น   
            - โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  อาหารเสริมนม  กิจกรรมแปรงฟัน  การล้างมือ  7 ขั้นตอนก่อนรับประทาน
อาหาร  หลังออกจากห้องน้ า  ฝึกการใช้ห้องน้ าให้พ่ีดูแลน้อง ผู้เรียนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ 10 ประการ ครูตรวจสุขภาพร่างกายผู้เรียนทุกวันและรายงานผลการตรวจให้ทราบทันทีเพ่ือให้ได้
ปรับปรุงตนเอง ส่งเสริมผู้เรียนให้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส ครูประจ าชั้นได้มี
การตรวจดูพัฒนาการทางด้านร่างกายโดยชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงของเด็ก เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการการ
เจริญเติบ โตของร่างกายกับมาตรฐานกรมอนามัย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครูประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตาม
หลักสูตร  การให้ความรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับพิษภัยของสิ่ง
เสพติดและให้รู้จักวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด รวมทั้งอบายมุขสิ่งมอมเมา
และสื่อลามกท้ังปวง การระวังภัยจากบุคคล  และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายต่อเด็ก  
            ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
              -กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจดังนี้  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  เช่น 
การท าท่าทางประกอบเพลง  การท าท่าปฏิบัติตามค าสั่งต่าง ๆ  ท าท่าตามจินตนาการ  การฝึกโยคะ การท า 
Body Scan  

   - กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า กิจกรรมศิลปะ การเล่าเกี่ยวกับผลงานศิลปะของตนเอง ฝึก
การแนะน าตัวเอง  การท ากิจกรรมตามแนวคิดมอนเทสซอริทั้ง ๔ หมวด   

   - กิจกรรมการเล่นตามมุม  กิจกรรมเล่านิทาน  การให้ความรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม
หน่วยการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง  การฟังเพลงของโมสาร์ท ก่อนนอน  ครูประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ตามหลักสูตร   

๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
     - จัดกิจกรรมให้เด็กแสดงออกตามขั้นพัฒนาการด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย โดยจัด 

กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันได้ ใช้กิจกรรมของมอนเทสซอริหมวดชีวิตประจ าวัน  
ฝึกการเข้าห้องน้ า รับประทานอาหารด้วยตนเอง  เก็บจานและแก้วเมื่อทานอาหารเสร็จการฝึกใส่เสื้อผ้าเอง  
การสวมถุงเท้า  รองเท้าด้วยตนเอง  การปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียนและของโรงเรียน  การทิ้งขยะให้เป็นที่  
ช่วยเหลือพ่ีท าความสะอาดบริเวณท่ีได้รับมอบหมาย การท าความสะอาด   เก็บของเล่นให้เป็นที่ในห้องเรียน  
   - กิจกรรมการทักทายตอนเช้าน้องไหว้พ่ี  พ่ีไหว้น้อง กิจกรรมไหว้และกอด ครูและเด็ก  เด็กและ
เพ่ือน ฝึกการพูดที่ไพเราะ  
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๑๕ 

   - การแต่งกายส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในวันศุกร์   
   - การปลูกฝังท างานเป็นกลุ่ม การให้ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  การเล่านิทาน
เกี่ยวกับคุณฝังมารยาทที่ดีให้แก่เด็กในการไหว้ผู้ใหญ่อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมไทย ให้เด็กทุกคนเข้าแถวใน
การรับอาหารและล้างจาน ฝึกปฏิบัติจนเกิดนิสัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการสอดแทรกการ
อบรมมารยาทเก่ียวกับการพูด การฟัง และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ครูประเมินพัฒนาการด้านสังคมตามหลักสูตร   

  - จัดประสบการณ์ที่เน้นทักษะการด าเนินชีวิตวิถีสังคมไทยตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
               - จัดกิจกรรมให้เด็กแสดงออกตามขั้นพัฒนาการด้านสติปัญญาได้อย่างเหมาะสมกับวัย โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ดังนี้  ฝึกเด็กท ากิจกรรมตามแนวคิดมอนเทสซอริ  หมวดประสาท
รับรู้  หมวดภาษา  และหมวดคณิตศาสตร์   

  - กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  
   - การสนทนาเกี่ยวกับนิทาน การเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพ    การสร้างสรรค์ผลงานและจินตนาการ  

เช่น กิจกรรมศิลปะ  การเคลื่อนไหวท่าทางตามจินตนาการ  การเล่นตามมุม เล่นอิสระ  เกมการศึกษา  ครู
ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาตามหลักสูตร   

- โครงการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนด้านต่าง 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนด้านอารมณ์และจิตใจ 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนด้านสังคม 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา 
 

 แนวทำงกำรพัฒนำ จัดท ำโครงกำรหรือกิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภำพให สูงข้ึน  ภำพรวมของ
สถำนศึกษำในสังกัด 
  ด ำนคุณภำพเด็ก 
   1. โครงการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ กิจกรรมตรวจสุขภาพ  กิจกรรม
นันทนาการ  กิจกรรมการล้างมือ 7 ขั้นตอน  ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้เกิดถาวรกับเด็ก 
   ๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก ๔-๖   กิจกรรมดื่มนมทุกวัน   กิจกรรมชั่งน้ าหนัก  
   ๓. กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  
   4. กิจกรรมวันส าคัญ และกิจกรรมเสริมประสบการณอ่ืนๆ 
   5.  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการคิด 
   6. โครงการการมีวินัยและมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ การเก็บอุปกรณ์ของใช้ 
   7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยส่งเสริมการรักการอ่าน 
   ๘. โครงการยิ้มไหว้ทักทาย กิจกรรมยิ้มสวย. สุขภาพดี 
   ๙. โครงการพัฒนาด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น การเล่าเรื่องตามความคิดเด็ก 
และแสดงบทบาทสมมุติโดยมีเนื้อหาให้เด็กสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน    
   10. โครงการออมทรัพย์ 
   ๑๑. โครงการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   
   12. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต             
   13. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 
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๑๖ 

   14. กิจกรรมจิตศึกษา  
   15. กิจกรรม Junior Scout  สร้างวินัยให้ยั่งยืน  
               16. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างทั่วถึงทุกคน ช่วยเหลือกันในทุกกิจกรรม 
รู้จักรับผิดชอบ  เก็บอุปกรณ์ของใช้ การท างานให้แตกต่างกันระหว่างอนุบาล ๒ และอนุบาล ๓  
   ๑๗. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ  Brian Base Leaning (BBL) 
   ๑๘. โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
   ๑๙. โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข  
   20. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ  
   ๒๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านด้วยการจัดหาหนังสือนิทานภาพที่มีเนื้อหา รูปภาพที่
เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กได้หยิบจับหนังสือมาเปิดดูภาพในหนังสือบ่อยๆ  
   ๒๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะในด้านการเขียนโดยให้เด็กขีดเขียนหรือวาดภาพอิสระเปิดโอกาส
ให้เด็กอธิบายบอกเล่าเรื่องจากการเขียนหรือวาดเพ่ือสื่อความหมาย  
   23. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
   24.  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (open house ) 
   25. กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เดินทรงตัวในสนามเด็กเล่น BBL รับลูกบอลด้วยมือและล าตัว  
กระโดด ขาเดียวอยู่กับที่     
   26. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เช่น การวาดภาพระบายสี การปั้น การพับ การตัด การฉีกปะ     
   27. จัดกิจกรรมยามเช้า ให้เด็กออกก าลังกายก่อนเข้าเรียน   กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้สนุกกับการเรียน  มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะไว้ในแผนการจัด
ประสบการณ์     
   28. กิจกรรมเสรีให้เด็กเลือกเล่นกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ     
   29. กิจกรรมเกมการศึกษา เช่นการเล่นเกมต่างๆ เกมภาพตัดต่อ เกมจับคู่      
   30. กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ และ จัดอาหารกลางวันที่มีคุณประโยชน์ครบ 5 หมู่  
   31. กิจกรรมยามเช้า ส่งเสริมให้เด็กได้สนุกกับการเคลื่อนไหวประกอบเพลง โดยมีการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะไว้ในแผนการจัดประสบการณ์    
   32. จัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้กล้าแสดงออก เช่น การแสดงออกบนเวทีของเด็กในวันส าคัญ
ต่างๆ  ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้น เช่น วันเด็กแห่งชาติ  วันสุนทรภู่  วันภาษาไทยแห่งชาติ  วันพ่อวันแม่ วันส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น     
   33. โครงการเด็กดี มีน้ าใจ เพ่ือเป็นการสร้างนิสัยที่ดี  แก่เด็ก จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาให้เด็กมีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  เพ่ือ
พัฒนาเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กรู้จักประหยัดใช้  รู้จักรักษาทรัพยากรและ 
    34. กิจกรรมโรงเรียนสะอาดปลอดขยะ  
   35. จัดกิจกรรม “นิทานแสนสนุก” ฃโดยให้พี่ๆ ระดับประถมศึกษามาเล่านิทานให้น้องๆ  
ชั้นอนุบาลฟัง  
   36. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็น  
   37. จัดกิจกรรมสร้างผลงานตามความคิดของตนเอง วาดภาพ ประดิษฐ์สิ่งของ  
   38. จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
   39. กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน   
   40. กิจกรรมคนเก่งวันนี้         
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๑๗ 

   41. กิจกรรมหน้าเสาธง  
   42. กิจกรรมส ารวจสภาพแวดล้อม   
   43. กิจกรรมหนูน้อยท าได้         
   44. กิจกรรมเล่านิทานประกอบภาพ 
   45. กิจกรรมจิตอาสา 
   46. กิจกรรมออกก าลังกายแอโรบิคในทุกเช้า  
   47.กิจกรรมกีฬาพื้นเมืองการเดินวิ่งกะลา เล่นกระโดดเชือก เล่นฮูลาฮูปประกอบเพลง  
   48. จัดกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็กทุกด้านด้วยวิธีที่ 
   49. โครงการEnglish Camp kinder garter  
 
  ด ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   1. โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยและวัสดุการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  
   2. โครงการพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก  
   3. นิเทศภายในแบบเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
   4. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ตอบสนองพัฒนาการ
ของเด็ก โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม และบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ จัดซื้อเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่น 
   5. โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ในการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็กปฐมวัย  จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
   ๖. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
   7. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยใช้กระบวนการ PDCA  
   8. โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
   9. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  
   10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ๑๑. โครงการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC  
   13. โครงการโรงเรียนสะอาด  สิ่งแวดล้อมดี  ชีวีมีมีสุข 
   14. โครงการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารงานโรงเรียน   
   15. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
   16. กิจกรรมนิเทศการสอน นิเทศชั้นเรียน   
   17. โครงการกีฬาอนุบาลสายสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 
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๑๘ 

  ด ำนกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน นเด็กเป็นส ำคัญ 
   1. ส่งเสริมประสบการณ์ความรู้และทักษะพ้ืนฐานเด็กระดับปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียน สอบแบบมอนเตสซอรี่  
   2. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จัดหาสื่อที่หลากหลายในการ
พัฒนาประสบการณ์ของเด็ก 
   ๓. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และแหล่งเรียนรู้ 
   ๔. ปรับปรุงหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับพัฒนาการตามศักยภาพ 
   5. โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
   6. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   7. โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active  learning 
   ๘. โครงการยกระดับพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดแบบ Mind 
Mapping และใช้ผังกราฟฟิค  
   ๙. จัดท าแผนที่เน้นทักษะการคิด  
   ๑๐. จัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ เครื่องเล่นสนามที่พอเพียงและปลอดภัย จัดบรรยากาศ
ห้องเรียนให้มีมุมบ้าน มุมหมอ มุมวิทยาศาสตร์   
   11.  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้  
   1๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเข้า
มามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ 
   13. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนประดับปฐมวัยอนุบาลแนวหน้า 
   14. จัดให้มีมุมศิลปะในห้องเรียน    
   15. จัดโครงการประกวดวาดภาพในวันส าคัญต่างๆ    
   16. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้ปกครองและเด็กได้ท าร่วมกันในวันส าคัญเช่น กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ    
   17. ส่งเสริมให้เด็กสนใจและร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสี หรือแข่งขันเกม การละเล่นต่างๆ เพ่ือให้เด็กรูจ้ักการท ากิจกรรมร่วมกัน เคารพสิทธิของผู้อ่ืน อดทน              
มีน้ าใจ  เป็นนักกีฬา และรู้แพ้ รู้ชนะและให้อภัย           
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๑๙ 

 2.2 ระดับกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน 
   จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   ที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  จ านวนทั้งสิ้น  172  แห่ง  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ภาพรวมรายมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3    แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภาพรวม  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 ปีการศึกษา 2561   จ าแนกเป็นรายมาตรฐานการศึกษา 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ระดับคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพ 
ของผู้เรียน 

11 6.40 58 33.72 101 58.72 2 1.16 0 0.00 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ 
การจัดการ  

26 15.12 78 45.35 67 38.95 1 0.58 0 0.00 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน 
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

18 10.47 68 39.53 84 48.84 2 1.16 0 0.00 

ภาพรวม 
ระดับการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน 
13 7.56 76 44.19 83 48.26 0 0.00 0 0.00 

 
             จากตารางพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อยู่ในระดีบดี ขึ้นไป จ านวน  172 แห่ง จากสถานศึกษาท้ังหมด จ านวนทั้งสิ้น 172  แห่ง  คิดเป็น               
ร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน ก็พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกแห่ง ทุกมาตรฐาน 
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๒๐ 

  กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ภำพรวมกิจกรรมที่ด ำเนินกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 จัดท าโครงการและกิจกรรมที่ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งผลให้ประสบความส าเร็จ         
ด้านคุณภาพผู้เรียนที่ ได้แก่  
  ๑. โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือพัฒนางานห้องสมุดแห่งการเรียนรู้   
  ๒. โครงการพัฒนาการอ่านโดยใช้แพรวาโมเดล   
  ๓. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active learning เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี๒๑  
  ๔. โครงการเพลินวิชาการผ่านค่ายเรียนรู้  
  ๕. โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด  
  6. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
   7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้โปงลางโมเดล 
  ๙.โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
  9. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข  
  10. โครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน  
  11. โครงการปลุกจิตส านึกไทยให้เยาวชนไทยป้องกันการทุจริต  
  ๑2. โครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา  
  ๑3. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  
  14. โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  
  ๑5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม เสริมสร้างวินัยต้านภัยยาเสพติด    
  ๑6. โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
  ๑๗. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ   
  ๑๘. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยไทยในโรงเรียน  
  ๑๙. โครงการเสริมสร้างวินัยด้านความสะอาด กิจกรรมแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  ๒๐. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่ทักษะอาชีพ 
  ๒๑. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  ๒๒. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒๓. โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนประชารัฐ 
  ๒๔. โครงการประกันคุณภาพภายใน 
  ๒๕. โครงการนิเทศภายใน 
  ๒๖.โครงการจัดภูมิทัศน์  สภาพแสดล้อม ในโรงเรียน 
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๒๑ 

 แนวทำงกำรพัฒนำ จัดท ำโครงกำรหรือกิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภำพให สูงขึ้น ภำพรวมของ
สถำนศึกษำในสังกัด 
 
  ด ำนคุณภำพนักเรียน 
   1.โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้นวัตกรรมโปงลางโมเดล  ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การคิดวิเคราะห์  การสื่อสาร  
   ๒.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
   ๓.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 3R8C 
   ๔.โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม 
   ๕.โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   ๖.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และแหล่งเรียนรู้  
   ๗.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ๘.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   ๙.โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
   ๑๐.กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียน
มีความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
   ๑๑.กิจกรรมการเรียนรู้ที่น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ 
   ๑๒.โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้กับนักเรียน 
   ๑๓.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ  
   ๑๔.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
   15.กิจกรรมปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  
   16.  กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
   17.  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  “โรงเรียนวิถีพุทธ”  
   18. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
   ๑๙.โครงการวันส าคัญ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
   20. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้  
   21. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเป็นฐาน และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   22. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่ดี และค่านิยมอันพึงประสงค์  
   23. โครงการยิ้มไหว้ทักทาย ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
   24. โครงการออมทรัพย์  
   25. โครงการพัฒนาความมีวินัย มีจิตสาธารณะ และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างและหลากหลาย  
   26. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย สุนทรียภาพ ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และจิตสังคม  
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๒๒ 

   27. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมการการณรงค์ป้องกัน
สิ่งเสพติด การป้องกันโรค ภัย และอุบัติเหตุต่าง ๆ 
 
   28. โครงการลดเวลาเรียน - เพ่ิมเวลารู้ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
   29. โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ  กิจกรรมการตรวจสุขภาพ และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  
   ๓๐.กิจกรรมกีฬาสีภายในและกีฬากลุ่ม  
   31. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง กิจกรรมการยกย่องผู้กระท า 
ความดี 
   ๓๒.กิจกรรมการแข่งขันทักษะและความเป็นเลิศทางวิชาการ(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 
   33.กิจกรรมการออมทรัพย์ กิจกรรมการประหยัด  
   ๓๔.กิจกรรมการรณรงค์ความเป็นไทย กิจกรรมประจ าวัน กิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมวันส าคัญ 
   35. โครงการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้และการพัฒนาตนเอง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการใช้ห้องสมุด  กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการทัศนศึกษา  
   36. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด กิจกรรมการท ารายงาน โครงงาน และชิ้นงาน 
   ๓๗. กิจกรรมการแก้ปัญหา จากการท าโครงการ  
   ๓๘.กิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ  
   ๓๙.กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม home room  
   ๔๐.กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  
   ๔๑.กิจกรรมการท าความสะอาด กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม  ผึ้งงาน  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   43.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้(ด้านการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)   
   ๔๔.โครงการค่าย  (รักษ์สิ่งแวดล้อม / จิตอาสาพัฒนาชุมชน)  ค่ายวัยใสห่างไกลยาเสพติด 
เข้าค่ายวิทยาการค านวณ โครงการค่ายรักการอ่าน  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม(ค่ายพุทธบุตร-เข้าวัดปฏิบัติ
ธรรม)  โครงการเพลินวิชาการผ่านค่ายเรียนรู้   
   ๔๕.โครงการท าขยะให้เป็นศูนย์ กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ   
   ๔๖.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   ๔๗.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย/วินัยนักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน โครงการพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 
   ๔๘.โครงการปลูกยางพาราเพ่ือการศึกษา  
   ๔๙.โครงการกิจกรรมสหกรณ์  
   ๕๐.โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕๑.กิจกรรมภาษาไทยวันละค า กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า  
   ๕๒.โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (พัฒนาผู้เรียน)  
   ๕๓.โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สร้างค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ  
   ๕๔.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้ห้องสมุดสู่ยอดนักอ่าน 
   ๕๕.โครงการพัฒนาความรับผิดชอบและทักษะชีวิต  
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   ๕๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้านการ
สื่อสาร 
    57. โครงการหนูท าได้  
   58. จัดโครงการพัฒนาในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน              
   ๕๙.กิจกรรมสุขกายสบายชีวี   
   ๖๐.โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาสู่อาเซียน  
   ๖๑. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้  100%        
   ๖๒. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข            
   ๖๓. โครงการห้องเรียนคุณภาพ       
   64. โครงการอนามัยนักเรียน         
   65. โครงการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทาง 
    66. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชด าริ  โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพ่ือ
อาหารกลางวัน  
   67. โครงการส่งเสริมทักษะคณิตคิดเลขเร็ว 
 
  ด ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   ๑.โครงการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
   ๒.โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
   ๓.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน     
   ๔.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา   
   ๕.โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  
   ๖.โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
   7.กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
   ๘.กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
   9.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพศึกษา  
   10.โครงการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนคุณภาพ  
   11. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล(๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 
   12. โครงการพัฒนาองค์กร โครงสร้าง และระบบบริหารงานโรงเรียน  
   13. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  
   14. โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา  
   ๑๕.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  PLC  STEM  จิตปัญญาศึกษา การสอนโดยใช้ไอซีที     
   ๑๖.โครงการส่งเสริมครูให้พัฒนาตนเองด้วยระบบ  TEPE Online  ครูทุกคนเข้ารับการ
พัฒนาแบบครบวงจร   
   ๑๗.โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS 
   ๑๘.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
   ๑๙.โครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน 
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   ๒๐.โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
   ๒๑.จัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน  
   ๒๒.ส่งเสริมบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยจัดหาบุคลากรที่เป็นเจ้าของภาษามาสอน
เพ่ือให้ทุกคนได้ประสบการณ์ด้านภาษาเพ่ิมข้ึน 
   23.กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้สังคมแห่งการเรียนรู้  
   ๒๔.โครงการจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจัดครูผู้สอนให้ครบชั้น  
   ๒๕.โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพสมบูรณ์   
   ๒๖.โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา  
    ๒๗.โครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน   
   ๒๘.โครงการสานพลัง “บวร”  
   ๒๙.โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน  
   30. จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ/ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆ  
   31. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้มีเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง        
      
  ด ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู ที่เน นผู เรียนเป็นส ำคัญ 
   1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง  
   2.โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
   ๓.โครงการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
   ๔.โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง  
   ๕.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม  
   6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
   7. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการ ที่ส่งเสริมส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพและเป็นสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
   ๘.กิจกรรมส่งเสริมการสอนโครงงาน Stem Education และ Active Learning  
   ๙.โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน   
   ๑๐.โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสู่ห้องเรียน 
   11. กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ๑๒.กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลสอนพัฒนาทักษะหลังเลิกเรียน
วันล่ะ 1 ชั่วโมง 
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3. ผลกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนระบบกำรประประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ  
 ผลกำรนิเทศจุดเน นที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให เข มแข็ง  
  กระบวนกำร/วิธีด ำเนินกำร 

  การด าเนินการโดยภาพของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายด าเนินการตามแนวทางที่ สพฐ./เขตพ้ืนที่
การศึกษาให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1) ประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2) ร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกาศค่าเป้าหมาย  
  3) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  5) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
  6) การติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
  7) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 

ตารางที่ ๔   แสดงผลการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562   
 

ที ่ กลุ่มเครือข่ายฯ 
จ านวน 
โรงเรียน 

ระดับคุณภาพการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

พอใช้ ดี ดีมาก 
1 โสมพะมิตร 14 - 2 13 ระดับดีมาก  หมายถึง  

-ผู้บริหารโรงเรียนมีความ
ตระหนักสูง  
-กระบวนการนิเทศภายในที่
เข้มแข็ง 
-ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบประกัน
เป็นอย่างดี 
-โรงเรียนรับ/พร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ 
-เอกสารเกี่ยวกับระบบ
ประกันสมบูรณ์ 

2 เมืองน้ าด า 11 -  11 
3 เขื่อนล าปาว 14 - - 14 
4 พุทธไสยาสน์ 13 - 6 7 
5 โปงลาง 13 - 8 5 
6 กมลาไสย 17 - 1 16 
7 เมืองฟ้าแดดสงยาง 18 - 7 11 
8 โนนนาทอง 16 - 3 13 
9 สหัสขันธ์ก้าวหน้า 16 - - 16 

10 สามชัย 17 - 2 15 
11 ร่องค า 9 - 4 5 
12 ดอนจาน 14 - - 14 

รวม 172 - 33 139 
คิดเป็นร้อยละ  - 19.19 80.81  

 
 จากตาราง   พบว่า ผลการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  
ของโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 172 มีโรงเรียนด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี
ขึ้นไปทุกโรงเรียนคิดเป็น ร้อยละ 100   โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 139  โรงเรียน           
คิดเป็นร้อยละ 80.81  และอยู่ในระดับดี 33 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.19    
 

 
 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๒๖ 

  ผลการติดตาม ทบทวนตรวจสอบ การด าเนินงานระบบการประประกันคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษา จ านวน  172  แห่ง  พบว่า สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ในเรื่อง  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์ ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  สภาพปัจจุบัน  ปัญหา เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา และค่า
เป้าหมาย การพัฒนาใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน ศิษย์เก่า กรรมการ
สถานศึกษาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานในท้องถิ่น  ฯลฯ) สถานศึกษาด าเนินการ ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน จากหลายฝ่ายตามแนวทางการประเมินแนวใหม่ 
การประชุมชี้แจง สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน วิธีการประเมิน ตามแนวทางการ
ประเมินแนวใหม่ให้กับคณะกรรมการประเมิน  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า SAR 
           ในส่วนที่สถานศึกษายังด าเนินการไม่ครบคือ การก าหนดตัวชี้วัด /ค าอธิบายของประเด็นพิจารณา 
การให้ระดับคุณภาพ ของแต่ละมาตรฐานที่ชัดเจน  การให้ระดับคุณภาพยังสับในกับ ของ สมศ. หลายแห่งไม่
พบการจัดท าTime line การประเมินคุณภาพ  และการจัดท า SAR  บางแห่งใช้วิธีแก้ไขจากฉบับเดิมปี
การศึกษาท่ีแล้ว ท าให้แก้ไขข้อมูลไม่หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๒๘ 

สรุปผล รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR)  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. 1 มฐ. 2 มฐ. 3 ภาพรวม 
1 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
2 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
3 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
4 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
5 นามลวิทยาคาร กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
6 บึงสว่างวิทยาคม กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
7 ปากน้ าราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
8 สงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดี 
9 หัวขวาวิทยา กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 

10 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
11 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
12 ค าโพนทองราษฎร์นิยม กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
13 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน กมลาไสย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
14 น้ าจั้นราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
15 บ้านลาดวิทยาเสริม กมลาไสย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
16 บึงไฮโนนสวางวิทยา กมลาไสย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
17 พิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
18 ค่ายลูกเสือนิคมล าปาว เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
19 ขม้ินราษฎร์สงเคราะห์ เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
20 นาขามร่วมราษฎร์บ ารุง เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
21 บ้านสว่าง เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
22 ปลาเค้าวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
23 เหล่าหลวงวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
24 ค าปลาฝาโนนชัย เขื่อนล าปาว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
25 นาโกวิทยา เขื่อนล าปาว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
26 หนองแวงประชานุกูล เขื่อนล าปาว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
27 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี เขื่อนล าปาว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
28 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
29 บ้านหนองม่วง เขื่อนล าปาว ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
30 สะอาดประชาสรรพ์ เขื่อนล าปาว ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
31 โคกนางามสามัคคี เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
32 หนองแคนวิทยา ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
33 กุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดี 
34 หนองโพนโนนสมบูรณ์ ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๒๙ 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. 1 มฐ. 2 มฐ. 3 ภาพรวม 
35 แก้งนางราษฎร์บ ารุง ดอนจาน ดี ดี ดี ดีเลิศ 
36 ดงพยุงสงเคราะห์ ดอนจาน ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
37 นาจ าปา ดอนจาน ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
38 บ้านนาวิทยาคม ดอนจาน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
39 บ้านม่วงวิทยายน ดอนจาน ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
40 สะอาดไชยศรี ดอนจาน ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
41 สายป่าแดงวิทยา ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
42 สายป่าแดงวิทยา  สาขา ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
43 หนองพอกวิทยายน ดอนจาน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
44 หนองแวงแสน ดอนจาน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
45 หัวคูประชาอุทิศ ดอนจาน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
46 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
47 โพนสวางพิทยาคม โนนนาทอง ดี ดี ดี ดี 
48 บ้านค าเชียงวัน โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
49 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา   โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
50 นามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
51 บ้านม่วงวิทยาคม โนนนาทอง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
52 โคกเจริญค าน้ าแซบวิทยา โนนนาทอง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
53 บ้านโคกใส โนนนาทอง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
54 โป่งเชือกศึกษาสถาน โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
55 ชุมชนนามะเขือวิทยา โนนนาทอง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
56 ชุมชนนามะเขือวิทยา สาขา โนนนาทอง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
57 บ้านค าเม็ก โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
58 บ้านโคกกว้าง โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
59 บ้านต้อนวิทยาคาร โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
60 บ้านหนาดสงเคราะห์ โปงลาง ปานกลาง ดี ดี ดี 
61 หนองบัวราษฎร์นิยม โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
62 หามแหโพนทองวิมยาคม โปงลาง ปานกลาง ดี ปานกลาง ดี 
63 โคกน้ าเกลี้ยงวิทยาคม โปงลาง ดีเลิศ ดี ดี ดีเลิศ 
64 โคกล่ามวิทยา โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
65 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ โปงลาง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
66 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
67 หนองกุงวิทยาคม โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
68 หนองโพนวิทยายน โปงลาง ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
69 หนองโพนวิทยายน สาขาหนองไผ่ โปงลาง ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
70 โนนสวรรคป์ระชาสรรพ ์ภูปอ พุทธไสยาสน์ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๓๐ 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. 1 มฐ. 2 มฐ. 3 ภาพรวม 
71 แก่งนาขามสามัคคี พุทธไสยาสน์ ดี ดีเลิศ ดี ดี 
72 ค าโพนค าม่วงวิทยา พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
73 หนองหัวช้าง พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
74 ชุมชนนาจารย์วิทยา พุทธไสยาสน์ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
75 หนองแวงเหนือ พุทธไสยาสน์ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
76 ห้วยตูมวิทยาคาร พุทธไสยาสน์ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
77 บ้านโจดศิริราษฎร์บ ารุง พุทธไสยาสน์ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
78 กลางหมื่นสงเคราะห์  พุทธไสยาสน์  ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
79 สะอาดสมศรีวิทยา พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
80 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 พุทธไสยาสน์ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
81 บ้านห้วยแสง พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
82 ค าไผ่สงเคราะห์ เมืองน้ าด า ดี ดี ดีเลิศ ดี 
83 ดงเมืองวิทยาคาร เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
84 หนองทุ่มสงเคราะห์ เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
85 โคกคอนวิทยานุกูล เมืองน้ าด า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
86 ท่าแสงวิทยายน เมืองน้ าด า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
87 บึงวิชัยสงเคราะห์ เมืองน้ าด า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
88 ท่าไคร้ เมืองน้ าด า ดีเลิศ ดี ดี ดี 
89 ท่าล าดวน เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
90 บ้านบ่อโนนมะค้ าวิทยาคาร เมืองฟ้าเเดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
91 เสมาสามัคคี เมืองฟ้าเเดดสงยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
92 หนองตุวิทยา เมืองฟ้าเเดดสงยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
93 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
94 โคกเมยประชาพัฒนา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
95 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดีเลิศ ดี ดี 
96 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
97 บ้านโนนโพธิ์ศรี เมืองฟ้าแดดสงยาง ปานกลาง ปานกลาง ดี ดี 
98 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
99 โคกล่ามผดุงวิทย์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

100 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
101 โนนเมืองวิทยาคาร เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
102 บ้านแวงประชารัฐบ ารุง เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
103 สะอาดโนนงามวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
104 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์ฯ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
105 ดอนหวายราษฎร์บ ารุง เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
106 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๓๑ 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. 1 มฐ. 2 มฐ. 3 ภาพรวม 
107 ชุมชนสีถานด ารงวิทย์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
108 ส าเริงวิทยา ร่องค า ดี ดี ดีเลิศ ดี 
109 กุดลิงวิทยาคม ร่องค า ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
110 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา ร่องค า ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
111 ด่านใต้วิทยา ร่องค า ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
112 สองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องค า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
113 สามัคคีส าราญวิทย์ ร่องค า ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
114 เหล่าอ้อยบ ารุงวิทย์ ร่องค า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
115 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องค า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
116 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องค า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
117 ค าชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดี ดี ดี 
118 ค าประถมนิคมสงเคราะห์ สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดี ดี ดี 
119 นาคูณวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ดี ดี ดี 
120 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ดี ดี ดี 
121 สหัสขันธ์วิทยาคม สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ดี ดี ดี 
122 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
123 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อ านวย สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
124 ชุมชนแก้งค าวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
125 ดงน้อยวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
126 ถ้ าปลาวิทยายน สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
127 นาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
128 นิคมล าปาววิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
129 สิงห์สะอาด สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
130 ชุมชนน้ าเกลี้ยงกล่อมวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
131 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
132 บ้านหนองกุงกลาง สามชัย ดี ดี ดี ดี 
133 บ้านหนองช้าง สามชัย ดี ดี ดี ดี 
134 หนองแสงราษฎร์พัฒนา สามชัย ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดี 
135 ท่านาจานวิทยา สามชัย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
136 บ้านกุดแห่ สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
137 ค าหุ่งราษฎร์บ ารุง สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
138 บ้านท่างาม สามชัย ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
139 บ้านหนองกุงน้อย สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
140 บ้านหนองกุงใหญ่ สามชัย ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
141 บ้านห้วยยาง สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
142 สามชัยอุดมวิทย์ สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๓๒ 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. 1 มฐ. 2 มฐ. 3 ภาพรวม 
143 หนองแซงวิทยา สามชัย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
144 โคกกลางวิทยา สามชัย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
145 ค้อจารย์วิทยา สามชัย ดี ดี ดี ดี 
146 ค าแคนราษฎร์นิยม สามชัย ดี ดี ดี ดี 
147 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
148 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
149 แกเปะราษฎร์นิยม โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
150 โคกกลางราษฎร์พัฒนา โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
151 ดงน้อยสงเคราะห์ โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
152 บ้านดอนสนวน โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
153 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บ ารุง โสมพะมิตร ดี ดีเลิศ ดี ดี 
154 บ้านเหล่าค้อ โสมพะมิตร ดี ปานกลาง ปานกลาง ดี 
155 บ้านโหมนสงเคราะห์ โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
156 เหล่าสูงวิทยา โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
157 คอนเรียบอนุกูล โสมพะมิตร ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
158 เชียงเครือวิทยาคม โสมพะมิตร ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
159 อนุบาลกาฬสินธุ์ โสมพะมิตร ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
 

สรุปผล รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๑๕๙ โรงเรียน) 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มาตรฐานที่ ๑ 24 13.95 70 40.70 62 36.05 3 1.74 0 0 
มาตรฐานที่ 2 25 14.53 69 40.12 63 36.63 2 1.16 0 0 
มาตรฐานที่ 3 22 12.79 71 41.28 64 37.21 2 1.16 0 0 
ภาพรวม
สถานศึกษา 

21 12.21 74 43.02 64 37.21 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๓๓ 

สรุปผล รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR)  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. 1 มฐ. 2 มฐ. 3 ภาพรวม 
1 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
2 ค าโพนทองราษฎร์นิยม กมลาไสย ดี ดีเลิศ ดี ดี 
3 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
4 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย ดี ดีเลิศ ดี ดี 
5 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
6 นามลวิทยาคาร กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
7 บึงสว่างวิทยาคม กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
8 ปากน้ าราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดี ดีเลิศ ดี ดี 
9 สงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย ดี ดีเลิศ ดี ดี 

10 หัวขวาวิทยา กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
11 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
12 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน กมลาไสย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
13 น้ าจั้นราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
14 บ้านลาดวิทยาเสริม กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
15 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
16 บึงไฮโนนสวางวิทยา กมลาไสย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
17 พิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
18 ค่ายลูกเสือนิคมล าปาว เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
19 ขม้ินราษฎร์สงเคราะห์ เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
20 นาโกวิทยา เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
21 นาขามร่วมราษฎร์บ ารุง เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
22 บ้านสว่าง เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
23 ปลาเค้าวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
24 ค าปลาฝาโนนชัย เขื่อนล าปาว ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
25 บ้านหนองม่วง เขื่อนล าปาว ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
26 หนองแวงประชานุกูล เขื่อนล าปาว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
27 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี เขื่อนล าปาว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
28 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
29 สะอาดประชาสรรพ์ เขื่อนล าปาว ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
30 เหล่าหลวงวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ดี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
31 โคกนางามสามัคคี เขื่อนล าปาว ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
32 หนองแคนวิทยา ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
33 กุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดี ดี 
34 แก้งนางราษฎร์บ ารุง ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดี 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๓๔ 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. 1 มฐ. 2 มฐ. 3 ภาพรวม 
35 ดงพยุงสงเคราะห์ ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
36 ดงพยุงสงเคราะห์  สาขา ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
37 นาจ าปา ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
38 สายป่าแดงวิทยา ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดี ดี 
39 สายป่าแดงวิทยา  สาขา ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดี ดี 
40 หนองโพนโนนสมบูรณ์ ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดี ดี 
41 บ้านนาวิทยาคม ดอนจาน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
42 บ้านม่วงวิทยายน ดอนจาน ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
43 สะอาดไชยศรี ดอนจาน ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
44 หนองพอกวิทยายน ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
45 หนองแวงแสน ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
46 หัวคูประชาอุทิศ ดอนจาน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
47 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
48 บ้านค าเชียงวัน โนนนาทอง ดี ดี ดี ดี 
49 ค าคาราษฎร์บ ารุง โนนนาทอง ยอดเยี่ยม ดี ปานกลาง ดี 
50 โนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนนาทอง ดี ดี ดี ดี 
51 บ้านแกวิทยายน โนนนาทอง ดี ยอดเยี่ยม ดี ดี 
52 บ้านโคกใส โนนนาทอง ดี ดีเลิศ ดี ดี 
53 โพนสวางพิทยาคม โนนนาทอง ดี ดี ดี ดี 
54 โพนสวางพิทยาคม  สาขา โนนนาทอง ดี ดี ดี ดี 
55 ม่วงค าราษฎร์สามัคคี โนนนาทอง ดี ดี ดี ดี 
56 โคกก่องวิทยา โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
57 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา   โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
58 นามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
59 บ้านม่วงวิทยาคม โนนนาทอง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
60 โคกเจริญค าน้ าแซบวิทยา โนนนาทอง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
61 โป่งเชือกศึกษาสถาน โนนนาทอง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
62 ชุมชนนามะเขือวิทยา โนนนาทอง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
63 ชุมชนนามะเขือวิทยา สาขา โนนนาทอง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
64 โคกน้ าเกลี้ยงวิทยาคม โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดี 
65 โคกล่ามวิทยา โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
66 บ้านค าเม็ก โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
67 บ้านโคกกว้าง โปงลาง ปานกลาง ดี ดี ดี 
68 บ้านต้อนวิทยาคาร โปงลาง ดี ดีเลิศ ดี ดี 
69 บ้านหนาดสงเคราะห์ โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
70 หนองบัวราษฎร์นิยม โปงลาง ปานกลาง ดี ดี ดี 
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71 หามแหโพนทองวิมยาคม โปงลาง ดี ดี ปานกลาง ดี 
72 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ โปงลาง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
73 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี โปงลาง ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
74 หนองกุงวิทยาคม โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
75 หนองโพนวิทยายน โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
76 หนองโพนวิทยายน สาขา โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
77 โนนสวรรคป์ระชาสรรพ ์ภูปอ พุทธไสยาสน์ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
78 แก่งนาขามสามัคคี พุทธไสยาสน์ ดี ดีเลิศ ดี ดี 
79 ค าโพนค าม่วงวิทยา พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
80 หนองหัวช้าง พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
81 ชุมชนนาจารย์วิทยา พุทธไสยาสน์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
82 บ้านโจดศิริราษฎร์บ ารุง พุทธไสยาสน์ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
83 หนองแวงเหนือ พุทธไสยาสน์ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
84 ห้วยตูมวิทยาคาร พุทธไสยาสน์ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
85 กลางหมื่นสงเคราะห์  พุทธไสยาสน์  ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
86 สะอาดสมศรีวิทยา พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
87 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 พุทธไสยาสน์ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
88 ภูปอวิทยา พุทธไสยาสน์ ดี ยอดเยี่ยม ดี ดี 
89 บ้านห้วยแสง พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
90 ค าไผ่สงเคราะห์ เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
91 โคกคอนวิทยานุกูล เมืองน้ าด า ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดี 
92 ดงเมืองวิทยาคาร เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
93 บึงวิชัยสงเคราะห์ เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
94 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
95 หนองทุ่มสงเคราะห์ เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
96 กาฬสินธุ์พิทยาสัย เมืองน้ าด า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
97 ท่าแสงวิทยายน เมืองน้ าด า ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
98 ท่าไคร้ เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
99 ท่าล าดวน เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 

100 บ้านบ่อโนนมะค้ าวิทยาคาร เมืองฟ้าเเดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
101 เสมาสามัคคี เมืองฟ้าเเดดสงยาง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
102 หนองตุวิทยา เมืองฟ้าเเดดสงยาง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
103 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
104 โคกเมยประชาพัฒนา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
105 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดีเลิศ ดี ดี 
106 โนนเมืองวิทยาคาร เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดีเลิศ ดี ดี 
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107 บ้านโนนโพธิ์ศรี เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ปานกลาง ดี ดี 
108 บ้านแวงประชารัฐบ ารุง เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดีเลิศ ดี ดี 
109 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
110 โคกล่ามผดุงวิทย์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
111 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองฯ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
112 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
113 สะอาดโนนงามวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
114 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บ ารุง เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
115 ดอนหวายราษฎร์บ ารุง เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
116 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
117 ชุมชนสีถานด ารงวิทย์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
118 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา ร่องค า ดี ดี ดีเลิศ ดี 
119 ส าเริงวิทยา ร่องค า ดี ดี ดี ดี 
120 กุดลิงวิทยาคม ร่องค า ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
121 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องค า ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
122 ด่านใต้วิทยา ร่องค า ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
123 สองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องค า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
124 สามัคคีส าราญวิทย์ ร่องค า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
125 เหล่าอ้อยบ ารุงวิทย์ ร่องค า ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
126 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องค า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
127 ค าประถมนิคมสงเคราะห์ สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ดี ดี ดี 
128 นาคูณวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ดี ดี ดี 
129 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ดี ดี ดี 
130 สหัสขันธ์วิทยาคม สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ดี ดี ดี 
131 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อ านวย สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
132 ค าชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
133 ชุมชนแก้งค าวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
134 ชุมชนน้ าเกลี้ยงกล่อมวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
135 ดงน้อยวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
136 ถ้ าปลาวิทยายน สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
137 นาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
138 นิคมล าปาววิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
139 สิงห์สะอาด สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
140 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ดี ดี ดีเลิศ 
141 ค าแคนวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
142 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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143 บ้านหนองกุงกลาง สามชัย ดี ดี ดี ดี 
144 บ้านหนองช้าง สามชัย ดี ดี ดี ดี 
145 บ้านห้วยยาง สามชัย ดี ดีเลิศ ดี ดี 
146 โคกกลางวิทยา สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
147 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
148 ท่านาจานวิทยา สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
149 บ้านกุดแห่ สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
150 ค าหุ่งราษฎร์บ ารุง สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
151 บ้านท่างาม สามชัย ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
152 บ้านท่างาม สาขาดานเม็ก สามชัย ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
153 บ้านหนองกุงน้อย สามชัย ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
154 บ้านหนองกุงใหญ่ สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
155 สามชัยอุดมวิทย์ สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
156 หนองแซงวิทยา สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
157 หนองแสงราษฎร์พัฒนา สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
158 ค้อจารย์วิทยา สามชัย ดี ดี ดี ดี 
159 ค าแคนราษฎร์นิยม สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
160 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
161 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
162 แกเปะราษฎร์นิยม โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
163 โคกกลางราษฎร์พัฒนา โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
164 ดงน้อยสงเคราะห์ โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
165 บ้านดอนสนวน โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
166 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บ ารุง โสมพะมิตร ดี ดีเลิศ ดี ดี 
167 บ้านเหล่าค้อ โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
168 บ้านโหมนสงเคราะห์ โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
169 เหล่าสูงวิทยา โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
170 คอนเรียบอนุกูล โสมพะมิตร ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
171 เชียงเครือวิทยาคม โสมพะมิตร ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
172 อนุบาลกาฬสินธุ์ โสมพะมิตร ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๓๘ 

สรุปผล รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๑๗๒ โรงเรียน) 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มาตรฐานที่ ๑ 11 6.40 58 33.72 101 58.72 2 1.16 0 0 
มาตรฐานที่ 2 26 15.12 78 45.35 67 38.95 1 0.58 0 0 
มาตรฐานที่ 3 18 10.47 68 39.53 84 48.84 2 1.16 0 0 
ภาพรวม
สถานศึกษา 

13 7.56 76 44.19 83 48.26 0 0 0 0 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๓๙ 

  สรุปผล ผลกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกนัคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย  
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา กมลาไสย ดีมาก    
2 ค าโพนทองราษฎร์นิยม กมลาไสย ดีมาก    
3 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ กมลาไสย ดีมาก    
4 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย ดีมาก    
5 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ กมลาไสย ดีมาก    
6 นามลวิทยาคาร กมลาไสย ดีมาก    
7 บึงสว่างวิทยาคม กมลาไสย ดีมาก    
8 ปากน้ าราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดีมาก    
9 สงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย ดีมาก    

10 หัวขวาวิทยา กมลาไสย ดีมาก    
11 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย  ดี   
12 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน กมลาไสย ดีมาก    
13 น้ าจั้นราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดีมาก    
14 บ้านลาดวิทยาเสริม กมลาไสย ดีมาก    
15 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย ดีมาก    
16 บึงไฮโนนสวางวิทยา กมลาไสย ดีมาก    
17 พิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดีมาก    
18 ค่ายลูกเสือนิคมล าปาว เขื่อนล าปาว ดีมาก    
19 ขม้ินราษฎร์สงเคราะห์ เขื่อนล าปาว ดีมาก    
20 นาโกวิทยา เขื่อนล าปาว ดีมาก    
21 นาขามร่วมราษฎร์บ ารุง เขื่อนล าปาว ดีมาก    
22 บ้านสว่าง เขื่อนล าปาว ดีมาก    
23 ปลาเค้าวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ดีมาก    
24 ค าปลาฝาโนนชัย เขื่อนล าปาว ดีมาก    
25 บ้านหนองม่วง เขื่อนล าปาว ดีมาก    
26 หนองแวงประชานุกูล เขื่อนล าปาว ดีมาก    
27 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี เขื่อนล าปาว ดีมาก    
28 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ดีมาก    
29 สะอาดประชาสรรพ์ เขื่อนล าปาว ดีมาก    
30 เหล่าหลวงวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ดีมาก    
31 โคกนางามสามัคคี เขื่อนล าปาว ดีมาก    
32 หนองแคนวิทยา ดอนจาน ดีมาก    
33 กุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดีมาก    
34 แก้งนางราษฎร์บ ารุง ดอนจาน ดีมาก    



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๔๐ 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย  
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
35 ดงพยุงสงเคราะห์ ดอนจาน ดีมาก    
36 ดงพยุงสงเคราะห์  สาขา ดอนจาน ดีมาก    
37 นาจ าปา ดอนจาน ดีมาก    
38 สายป่าแดงวิทยา ดอนจาน ดีมาก    
39 สายป่าแดงวิทยา  สาขา ดอนจาน ดีมาก    
40 หนองโพนโนนสมบูรณ์ ดอนจาน ดีมาก    
41 บ้านนาวิทยาคม ดอนจาน ดีมาก    
42 บ้านม่วงวิทยายน ดอนจาน ดีมาก    
43 สะอาดไชยศรี ดอนจาน ดีมาก    
44 หนองพอกวิทยายน ดอนจาน ดีมาก    
45 หนองแวงแสน ดอนจาน ดีมาก    
46 หัวคูประชาอุทิศ ดอนจาน ดีมาก    
47 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดีมาก    
48 บ้านค าเชียงวัน โนนนาทอง ดีมาก    
49 ค าคาราษฎร์บ ารุง โนนนาทอง  ดี   
50 โนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนนาทอง ดีมาก    
51 บ้านแกวิทยายน โนนนาทอง ดีมาก    
52 บ้านโคกใส โนนนาทอง  ดี   
53 โพนสวางพิทยาคม โนนนาทอง ดีมาก    
54 โพนสวางพิทยาคม  สาขา โนนนาทอง ดีมาก    
55 ม่วงค าราษฎร์สามัคคี โนนนาทอง ดีมาก    
56 โคกก่องวิทยา โนนนาทอง ดีมาก    
57 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา   โนนนาทอง  ดี   
58 นามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนนาทอง ดีมาก    
59 บ้านม่วงวิทยาคม โนนนาทอง ดีมาก    
60 โคกเจริญค าน้ าแซบวิทยา โนนนาทอง ดีมาก    
61 โป่งเชือกศึกษาสถาน โนนนาทอง ดีมาก    
62 ชุมชนนามะเขือวิทยา โนนนาทอง ดีมาก    
63 ชุมชนนามะเขือวิทยา สาขา โนนนาทอง ดีมาก    
64 โคกน้ าเกลี้ยงวิทยาคม โปงลาง  ดี   
65 โคกล่ามวิทยา โปงลาง  ดี   
66 บ้านค าเม็ก โปงลาง  ดี   
67 บ้านโคกกว้าง โปงลาง ดีมาก ดี   
68 บ้านต้อนวิทยาคาร โปงลาง ดีมาก    
69 บ้านหนาดสงเคราะห์ โปงลาง  ดี   
70 หนองบัวราษฎร์นิยม โปงลาง  ดี   



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๔๑ 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย  
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
71 หามแหโพนทองวิมยาคม โปงลาง  ดี   
72 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ โปงลาง  ดี   
73 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี โปงลาง ดีมาก ดี   
74 หนองกุงวิทยาคม โปงลาง ดีมาก    
75 หนองโพนวิทยายน โปงลาง ดีมาก    
76 หนองโพนวิทยายน สาขา โปงลาง  ดี   
77 โนนสวรรคป์ระชาสรรพ ์ภูปอ พุทธไสยาสน์  ดี   
78 แก่งนาขามสามัคคี พุทธไสยาสน์ ดีมาก    
79 ค าโพนค าม่วงวิทยา พุทธไสยาสน์  ดี   
80 หนองหัวช้าง พุทธไสยาสน์ ดีมาก    
81 ชุมชนนาจารย์วิทยา พุทธไสยาสน์ ดีมาก    
82 บ้านโจดศิริราษฎร์บ ารุง พุทธไสยาสน์ ดีมาก    
83 หนองแวงเหนือ พุทธไสยาสน์ ดีมาก    
84 ห้วยตูมวิทยาคาร พุทธไสยาสน์ ดีมาก    
85 กลางหมื่นสงเคราะห์  พุทธไสยาสน์   ดี   
86 สะอาดสมศรีวิทยา พุทธไสยาสน์  ดี   
87 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 พุทธไสยาสน์ ดีมาก    
88 ภูปอวิทยา พุทธไสยาสน์  ดี   
89 บ้านห้วยแสง พุทธไสยาสน์  ดี   
90 ค าไผ่สงเคราะห์ เมืองน้ าด า ดีมาก    
91 โคกคอนวิทยานุกูล เมืองน้ าด า ดีมาก    
92 ดงเมืองวิทยาคาร เมืองน้ าด า ดีมาก    
93 บึงวิชัยสงเคราะห์ เมืองน้ าด า ดีมาก    
94 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ เมืองน้ าด า ดีมาก    
95 หนองทุ่มสงเคราะห์ เมืองน้ าด า ดีมาก    
96 กาฬสินธุ์พิทยาสัย เมืองน้ าด า ดีมาก    
97 ท่าแสงวิทยายน เมืองน้ าด า ดีมาก    
98 ท่าไคร้ เมืองน้ าด า ดีมาก    
99 ท่าล าดวน เมืองน้ าด า ดีมาก    

100 บ้านบ่อโนนมะค้ าวิทยาคาร เมืองฟ้าเเดดสงยาง  ดี   
101 เสมาสามัคคี เมืองฟ้าเเดดสงยาง ดีมาก    
102 หนองตุวิทยา เมืองฟ้าเเดดสงยาง ดีมาก    
103 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เมืองฟ้าแดดสงยาง  ดี   
104 โคกเมยประชาพัฒนา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีมาก    
105 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง  ดี   
106 โนนเมืองวิทยาคาร เมืองฟ้าแดดสงยาง  ดี   



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๔๒ 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย  
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
107 บ้านโนนโพธิ์ศรี เมืองฟ้าแดดสงยาง  ดี   
108 บ้านแวงประชารัฐบ ารุง เมืองฟ้าแดดสงยาง  ดี   
109 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง  ดี   
110 โคกล่ามผดุงวิทย์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีมาก    
111 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองฯ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีมาก    
112 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีมาก    
113 สะอาดโนนงามวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีมาก    
114 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์ฯ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีมาก    
115 ดอนหวายราษฎร์บ ารุง เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีมาก    
116 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีมาก    
117 ชุมชนสีถานด ารงวิทย์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีมาก    
118 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา ร่องค า  ดี   
119 ส าเริงวิทยา ร่องค า  ดี   
120 กุดลิงวิทยาคม ร่องค า  ดี   
121 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องค า ดีมาก    
122 ด่านใต้วิทยา ร่องค า ดีมาก    
123 สองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องค า ดีมาก    
124 สามัคคีส าราญวิทย์ ร่องค า  ดี   
125 เหล่าอ้อยบ ารุงวิทย์ ร่องค า ดีมาก    
126 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องค า ดีมาก    
127 ค าประถมนิคมสงเคราะห์ สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
128 นาคูณวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
129 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
130 สหัสขันธ์วิทยาคม สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
131 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อ านวย สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
132 ค าชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
133 ชุมชนแก้งค าวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
134 ชุมชนน้ าเกลี้ยงกล่อมวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
135 ดงน้อยวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
136 ถ้ าปลาวิทยายน สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
137 นาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
138 นิคมล าปาววิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
139 สิงห์สะอาด สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
140 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
141 ค าแคนวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    
142 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีมาก    



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๔๓ 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย  
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
143 บ้านหนองกุงกลาง สามชัย ดีมาก    
144 บ้านหนองช้าง สามชัย ดีมาก    
145 บ้านห้วยยาง สามชัย ดีมาก    
146 โคกกลางวิทยา สามชัย ดีมาก    
147 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สามชัย ดีมาก    
148 ท่านาจานวิทยา สามชัย ดีมาก    
149 บ้านกุดแห่ สามชัย ดีมาก    
150 ค าหุ่งราษฎร์บ ารุง สามชัย ดีมาก    
151 บ้านท่างาม สามชัย  ดี   
152 บ้านท่างาม สาขาดานเม็ก สามชัย  ดี   
153 บ้านหนองกุงน้อย สามชัย ดีมาก    
154 บ้านหนองกุงใหญ่ สามชัย ดีมาก    
155 สามชัยอุดมวิทย์ สามชัย ดีมาก    
156 หนองแซงวิทยา สามชัย ดีมาก    
157 หนองแสงราษฎร์พัฒนา สามชัย ดีมาก    
158 ค้อจารย์วิทยา สามชัย ดีมาก    
159 ค าแคนราษฎร์นิยม สามชัย ดีมาก    
160 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ โสมพะมิตร ดีมาก    
161 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา โสมพะมิตร  ดี   
162 แกเปะราษฎร์นิยม โสมพะมิตร ดีมาก    
163 โคกกลางราษฎร์พัฒนา โสมพะมิตร ดีมาก    
164 ดงน้อยสงเคราะห์ โสมพะมิตร ดีมาก    
165 บ้านดอนสนวน โสมพะมิตร  ดี   
166 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บ ารุง โสมพะมิตร ดีมาก    
167 บ้านเหล่าค้อ โสมพะมิตร ดีมาก    
168 บ้านโหมนสงเคราะห์ โสมพะมิตร ดีมาก    
169 เหล่าสูงวิทยา โสมพะมิตร ดีมาก    
170 คอนเรียบอนุกูล โสมพะมิตร ดีมาก    
171 เชียงเครือวิทยาคม โสมพะมิตร ดีมาก    
172 อนุบาลกาฬสินธุ์ โสมพะมิตร ดีมาก    

สรุปรวมจ ารวนโรงเรียน 139 33   
คิดเป็นร้อยละ 80.81 19.19   

 
 
 



 
รายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 

๔๔ 

คณะท ำงำน      

 
คณะที่ปรึกษำ 
 ๑. นายยงยุทธ พรหมแก้ว           ผู้อ านวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑   
 ๒. นายสุรพงค์  มงคลสุคนธรัก     รองผู้อ านวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑           
        ๓. นายลานนิพนธ์ เกษลา           ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
คณะนิเทศ 
 ๑. นางกชพร  ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 ๒. นายอินสวน  สาธุเม    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ            
 ๓. นายสุริยา  ผ่องเสียง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                      
 ๔. นางพรเพ็ญ  ฤทธิลัน     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           
 ๕. นางสาวนิพพิทา กุลชิต    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          
 ๖. นายชาญยุทธ  ไสยาศรี   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          
        ๗. นางสาวศิวพร นิลสขุ      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      
 ๘. นางสาวอังคณา  ภารสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           
 ๙. นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           
 ๑๐. นางสาวเพ็ญประภา กั่วพิทักษ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ๑๑. นางสุธัญญา  พันธุ์รักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ๑๒. นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ๑๓. นายนิยม  จันทลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         
 
ผู รวบรวมข อมูล 
 ๑. นางกชพร  ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
        ๒. นางสาวศิวพร นิลสขุ      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      
 ๓. นางสุธัญญา  พันธุ์รักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 
ผู วิเครำะห์ข อมูลและเขียนรำยงำน 
 นางกชพร  ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 
ผู ตรวจสอบควำมถูกต อง 
        นางสาวศิวพร นิลสุข      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      
 




