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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การเปลี่ยนแปลงในยุคที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมโลกที่
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดนและรวดเร็ว เมื่อผสมผสานกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบันที่มีแนวโน้มให้เห็นว่า สังคมไทยก าลังก้าวสู่ภาวะวิกฤต การจะแก้ภาวะวิกฤตได้นั้น ปัจจัยที่ส าคัญคือ 
คุณภาพของคน ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของคนจึงมุ่งไปที่การศึกษา ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของคนในชาติให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การศึกษาต้องท าให้คนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จัก
แก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข (ณัฐพล ชุมวรฐายี, 2545, หน้า 2)  เริ่มจากสถานศึกษาทุกแห่งต้องพัฒนาคุณภาพของตน ต้อง
ให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหาร เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
 ด้วยความจ าเป็นที่จะต้องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงบังเกิดกฎหมายแม่บทของการปฏิรูป
การศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ความตาม หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 
ว่า “ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก” มาตรา 48 “ให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
มาตรา 49 “ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 
ปี และต้องเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน” 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549, หน้า 9) 
 การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดหลักการส าคัญเพ่ือพัฒนา
การศึกษาไทยให้เป็นเลิศด้วยการกระจายอ านาจในการก าหนดนโยบายการบริหาร  มีการสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  โดยสถานศึกษา
จะต้องแสดงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการจัดการศึกษาต่อนักเรียนผู้ปกครอง ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 3) พร้อมทั้งได้ก าหนดนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้ทุกสถานศึกษามีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกันส่งเสริมความร่วมมือสร้างจิตส านึกในความ
รับผิดชอบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน มีการจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้มีการประเมินคุณภาพทั้งระบบ 
เพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามเป้าหมาย พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถด าเนินการตามนโยบายให้ทุกสถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพได้มาตรฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไข 2545 หมวด 6มาตรา 
48 “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย

 



มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกาศเมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 
2548 ความว่า “โดยที่มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 บูรณาการกับ
สภาพปัญหาความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสากล การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา แต่ละแห่งจึงมีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายแตกต่างกันไป  เพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษามีทิศทางไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  อันจะท าให้สถานศึกษามีคุณภาพใกล้เคียงกัน  จึง
จ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้นฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ที่ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา  และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะ
เป็นระบบที่สร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและสังคมต้องการ และสืบเนื่องจาก
การที่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายบทบาทการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเป็นหน่วยรับผิดชอบจัด และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่เชื่อมั่นและพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ดังนั้นหน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตั้งแต่การวางแผนการด าเนินงานและตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานตามภาระรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 2) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จะ
ท าให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการท างานที่มีเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน โดยในการด าเนินการตามแผนเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น ก็จะต้องมีการประเมินคุณภาพภายใน
หรือการประเมินตนเอง เพ่ือตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, หน้า 3) 
  ในปี พ.ศ.2561  กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแนวใหม่ โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดูได้จากผลการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพของ
ผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิผล    และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินงานการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยให้จัดท าเป็นการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
Study Report) ในส่วนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ได้
สรุปผลการด าเนินการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559-2561 พบว่าผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ



ผู้บริหารสถานศึกษา ในเรื่อง กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา และด้านคุณภาพผู้เรียน ในเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เป็นจุดส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ควร
จะพัฒนาอย่างเร่งด่วน  นอกจากนี้ยังพบว่าสถานศึกษาสามารถจัดท ามาตรฐานโรงเรียนได้แต่ไม่ชัดเจน  การ
จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศ ได้มีการจัดท าแต่ไม่ได้น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้  ในการก าหนด
เป้าหมาย การจัดท า แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขาดเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ชัดเจน และ การจัดท า
แผนปฏิบัติการยังไม่สอดคล้องกับข้อมูล และเป้าหมาย การด าเนินงานตามแผนและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาขาดการตรวจสอบคุณภาพภายในระหว่างการด าเนินงาน  และการรายงานความก้าวหน้า 
สถานศึกษารายงานความก้าวหน้าไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แต่สถานศึกษาบางส่วนไม่รายงานให้
ชุมชนรับทราบ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1, 2561, หน้า 20) 
  เพ่ือให้ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเข้มแข็ง มีความ
ต่อเนื่องบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก ากับ  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด          
ปีการศึกษา 2561 
 2.2 เพ่ือศึกษาผลการติดตาม ทบทวนตรวจสอบ การด าเนินงานระบบการประประกันคุณภาพ
การศึกษาและการประแนวใหม่ ของสถานศึกษา ภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2561 
 
3. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  ครูละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และ คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน 173 คน  จาก 173  แห่ง 
 3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1) ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables ) คือ ข้อมูลพ้ืนฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไดแ้ก่   ต าแหน่ง    บทบาทหน้าที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
  2) ตัวแปรตาม ( Dependent Variables )ได้แก่ 
   2.1) ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  และด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
   2.2) การปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่ของ
สถานศึกษา 

  
4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 4.1 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาโดยมีกลไกการควบคุม ตรวจสอบระบบ
การบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน



เกี่ยวข้องและสาธารณะชนว่า สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 4.2 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และ เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาของ สถานศึกษา ว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุตาม
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดยใช้กระบวนการและวิธีการประเมินที่เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่เกิดจาการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและมีเป้าหมายการ
ประเมินเพื่อพัฒนา 
 4.3 กำรประกันคุณภำพภำยใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเอง หรือโดย หน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 4.4 สถำนศึกษำที่มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ  หมายถึง 
สถานศึกษาด าเนินการจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  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  
 4.5 ควำมคิดเห็น หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกของบุคลากรที่มี ต่อการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.6 บุคลำกร หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน   ครูผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา  และ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  ได้ทราบผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด  
 5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้แนวทางในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างได้ 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
กำรทบทวนเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยหรือวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็น แนวทางในการศึกษา
ครั้งนี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยหรือวรรณกรรม ที่เก่ียวข้องกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ต่าง ๆ ซึ่งได้
จัดแบ่งสาระส าคัญได้ ดังนี้  
      1. แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
      2. การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่  
          2.1  มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ 
          2.2 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศ ึกษา 

      2.3 บทบาทหน ้าท่ีของหน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง  
      3. ประโยชน์ที่ได้จากการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีนักวิชาการได้กล่าวถึง
ความหมายและการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้  
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และกระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงไร 
(Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin  1994 : 45) 
 เมอร์กาทรอยด์ และ มอร์แกน (Murgatroyd & Morgan 1994) ได้จ าแนกลักษณะเด่นของการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาไว้ 5 ประการ  
  1.  มาตรฐานการศึกษาก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
  2.  มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวังที่โรงเรียนจะต้องบรรลุถึง  
  3.  มาตรฐานต้องสามารถประเมินได้โดยใช้เกณฑ์ท่ีเป็นปรนัย  
  4.  มาตรฐานต้องใช้อย่างเสมอภาค ไม่มีการยกเว้นโดยปราศจากเหตุผลสมควร  
  5.  การประกันคุณภาพการศึกษาจะประกอบด้วยการตรวจสอบและทบทวน (Audit and Review) 
การทดสอบด้วยแบบ ทดสอบมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญ 3 ประการ คือ  
  1. ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
  2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคใน
โอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
  3. ท าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง  
ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา  
ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกท่ีมีพลังในการ
พัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นการสร้างความมั่นใจซึ่งเป็นแกนหลักของการประกันคุณภาพ
ประกอบด้วย องค์ประกอบส าคัญหลายประการอันได้แก่  



  1.  การวางแผนป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นของการออกแบบการก ากับดูแล ตรวจสอบและ
ทบทวนเพื่อการปรับปรุง แก้ไขในทุกขั้นตอนของการผลิตซึ่งต่างจากรูปแบบการประเมินแบบเก่าท่ีเน้นการ
ตรวจจับเมื่อปัญหาส าคัญในขั้นผลผลิต ได้เกิดข้ึนแล้ว  
  2.  การน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอันได้แก่รูปแบบ กรรมวิธี และ เทคนิควิธีที่เป็น
นวัตกรรมที่มีหลักฐานทางทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีน่าเชื่อถือรองรับไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอน ต่างๆ
ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ทั้งระบบจะ
น าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างน่าไว้วางใจ และจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในวงจ ากัดท่ีน้อยที่สุด 
 บรรจบ จันทมาศ (2541, หน้า 2) ให้ความหมายของค าว่า การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรม
หรือการปฏิบัติใด ๆ ที่หากได้ด าเนินการตามระบบและแผนที่วางไว้ จะ ท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์  
 “การประกันคุณภาพการศึกษา” ทบวงมหาวิทยาลัย (2544, หน้า 24) ให้นิยาม ค าว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่
ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีที่ก าหนด เพ่ือเป็นหลัก ประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจ
ว่าว่า สถาบันนั้น ๆ สามารถให้ผลผลิต ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 ไพบูลย์ เปานิล (2543, หน้า 16) ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ว่าหมายถึง 
กิจกรรมหรือปฏิบัติการที่มีแผนและเป็นระบบที่สถาบันการศึกษาด าเนินงาน ตามแผนและระบบที่ก าหนด 
เพ่ือให้ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามปรัชญา พันธกิจและจุดมุ่งหมายที่ก าหนด และสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการ (บัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต)   
 วันชัย ศิริชนะ (2540, หน้า 10) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการ กระท ากิจกรรมใดท่ี
สะท้อนถึงความมีคุณภาพ การตรวจสอบเป็นกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือให้สังคม มั่นใจยิ่งขึ้นว่า การด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงการให้การศึกษา ที่มีคุณภาพจะต้องท าอย่างมีระเบียบแบบแผน  
 จ ารัส นองมาก (2544, หน้า 2) ให้ความหมายการประกันคุณภาพว่า ตามความ ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ถ้าเป็นการ
ประกันคุณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 จากความหมายที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง หลักการด าเนินการ 
กระบวนการ หรือกิจกรรมของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มี หลักฐาน สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการ
รับประกันและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่าผลผลิตของสถาบันจะได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานที่ก าหนดซึ่งจะใช้เป็นกรอบและ แนวทางในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เหมาะสมกับกาลสมัยและทันเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงใน สังคมโลก และสามารถน าไป
พัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ต่อไป 
 
2. กำรพัฒนำระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำแนวใหม่ 
 2.1 มำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อกำรประกนัคุณภำพ 
  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
   2.1.1  มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 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 
      1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
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  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 
    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 
 



   มำตรฐำนกำรศ ึกษำ ระดับปฐมว ัย พ.ศ.2561  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 
      มาตรฐานที ่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 ับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
     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 ็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและพ ัฒนาเด็ก 
 
 2.2 แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศ ึกษำ 

  เพ ื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศ ึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2561 จึงให้สถานศ ึกษา ในสังกัดทุกโรง เข้าใจถงึแนวทางการดำเนินงาน พ ัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการรองรบัการประเมินภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

   1. สถานศกึษาแต่ละแห่งต้องจัดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศ ึกษา ตาม 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศ ึกษา ของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศ ึกษาแต่ละระด ับและประเภทการศ ึกษาที่กระทรวงศกึษาธ ิการประกาศกำหนด 
พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ ุ่ง คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ดำเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเม ินผลและ ตรวจสอบคณุภาพการศ ึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดาเนินงานเพ่ือพ ัฒนาสถานศกึษาให้ มีคณุภาพตามมาตรฐานการศ ึกษา และจัดส่งรายงานผล 
การประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่หนว่ยงาน ต้นสงก ัดหรือหน่วยงานทีก่ำก ับดูแลสถานศ ึกษาเป็นประจาทุกปี 
   2. ในปีการศ ึกษา 2561 สถานศกึษาจะได้มกีารนำมาตรฐานการศ ึกษาทกระทรวง ศึกษาธ ิการ
จะกำหนดประกาศใช ้ไปเทียบเคียงและจัดทำเป ็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดทาแผนพัฒนาการจัด



การศ ึกษา และดำเนินงานตามแผนฯ ตลอดช่วงปีการศ ึกษา 2561 และ จัดท า SAR ตามกรอบมาตรฐาน
การศ ึกษาของสถานศ ึกษา หล ังสิ้นป ีการศ ึกษา 2561 (ประมาณ เดือน มี.ค. - เม.ย.62) แล้วจึงจ ัดส่ง SAR    
ให้หน ่วยงานต้นส ังก ัดหรือหน่วยงานที่กำก ับดูแลสถานศึกษา 
   3. เมื่อหน ่วยงานต้นส ังก ัดหร ือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาได้รับ SAR จาก สถานศึกษา ก็
จะมีการสรุป ว ิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงาน และจัดส่ง SAR พรอ้มประเด็น ต่างๆ ที่ต ้องการให้มี การ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้แก่ สมศ. เพ ื่อใช้เป็นข ้อมูลและ แนวทางในการประเม ินคุณภาพภายนอก 
   4. การประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตดัสินระดับค ุณภาพตาม มาตรฐานเป็น 
ไปตามหลักการตัดส ินโดยอาศ ัยความเช ี่ยวชาญ (expert judgment) และการ ตรวจทานผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับ เกณฑ์หร ือมาตรฐานทีก่ำหนดไว้ 
คณะกรรมการประเมินต้องมีความร ู้อย่างรอบด้านและว ิเคราะห์ ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพื่อให้ระด ับ
คุณภาพตามเกณฑ ์ท่ีกำหนด ซ่ึงจะไม่ใช่การให ้คะแนนตาม ความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 
   5. การประเมนิคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมิน ตนเอง
ตามสภาพบริบทของสถานศ ึกษาท่ีแท้จริง โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเช ิงค ุณภาพ ผนวกก ับการประเมิน
เช ิงปริมาณควบค ู่กันไป การตัดสินค ุณภาพของสถานศึกษาให้ใช ้เกณฑ ์การให้ คะแนนผลงานหร ือกระบวนการ
ทีไ่ม่แยกสว่นหร ือแยกองค ์ประกอบในการกำหนดคะแนนประเมิน แต่เปน็การประเม ินในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานหร ือกระบวนการดำเนินงาน (holistic rubrics) 
   6. การกำหนดเป ้าหมายการดำเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศ ึกษาก าหนด เป้าหมาย
และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพ ื่อตรวจสอบและประเม ินผล การดาเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศ ึกษา โดยให้ยึดหลักการดำเนินงานเพ่ือพ ัฒนา และสะท้อน คณุภาพการด าเนินงานตาม
เป ้าหมายที ่    กำหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
   7. การประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเม ินตามหลักฐานเช ิงประจักษท่ี
เก ิดจากการปฏ ิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้ ว ิธ ีการเก ็บรวบรวม
ข ้อม ูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของ สถานศึกษาได ้อย่างช ัดเจน และม ี
เป้าหมายการประเมินเพ่ือการพ ัฒนา ลดภาระการจัดเก็บขอมูล และเอกสารที ่ไม่จ าเป็นในการประเม ิน แต่
ข ้อมูลต้องมีความน่าเช ื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการ ประเม ินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ 
   8. คณะที่ทำหน้าที่ประเมนิค ุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐาน การศ ึกษาและ
ประเดน็พ ิจารณาท ี่กำหนดให้เข้าใจถ ่องแท้ก ่อนดำเนินการประเมินคณุภาพ สถานศึกษาของตน หล ังประเมิน
แล้วให้แจ้งผลการประเมนิและให้ข ้อเสนอแนะในการปรบปรุง พ ัฒนาคุณภาพการศึกษา สรปุและเข ียนรายงาน
การประเมินตนเอง (self-assessment report) 
   9. ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศึกษาให้ สถานศึกษา
ด าเนินการ โดยให้มีการประเมินค ุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน ้อยป ีละ ๑ ครั้ง และในการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศกึษาให้ใช ้ว ิธ ีการและ เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
   10. ให้สถานศึกษาสร ุปและจ ัดท ารายงานการประเมินตนเองทีส่ะท้อนคุณภาพผู้เร ียน และ
ผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน และหน่วยงาน
ต้นส ังก ัด เผยแพร่รายงานต ่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการ ประเม ินค ุณภาพ
ภายนอกต ่อไป 
   11. โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไม่ม ีรูปแบบตายตัว ให้สถานศึกษา
จัดท าในสิ่งที่สถานศ ึกษาต ้องการนำเสนอได้ สิ่งสำคัญท ี่สุดของรายงานการประเมิน สถานศึกษาด าเนินการที่  
จะสะท ้อนให้เห็นถึงหล ักการ แนวคิดของผู้บร ิหารสถานศึกษา การมี เป้าหมายตนเอง ค ือ กระบวนการพ ัฒนา



คุณภาพซึ่งหมายรวมถ ึง กิจกรรม/โครงการ/งานที่หรือ รูปแบบที่ช ัดเจนในการพ ัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงท ุก
ก ิจกรรม/โครงการ /งาน  ส่งผลถึงการพัฒนาผู้เร ียนให้บรรล ุเป้าหมายของสถานศึกษา 
   12. ข้อควรตระหนักในการประเมินค ุณภาพภายใน 
    12.1 ผู้ประเม ินควรม ีความรู้ล ึกและเข้าใจบร ิบทของการจัดการศ ึกษาของ สถานศึกษา ทั้งใน
แง่มุมของภาระงาน โครงสร้าง เทคนิคต ่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหาร และการพ ัฒนาการจัดการเรียนร ู้และ มี
ประสบการณ์เพ ียงพอ เพ ื่อการช ่วยช ี้แนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได ้อย่างช ัดเจน และตรงประเด็น            
เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
    12.2 ผู้ประเม ินควรว ิเคราะห ์อภ ิปรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณาจากข ้อมูล หล ักฐานที่
เก็บรวบรวมจากหลาย ๆ  ด้าน ทั้งข ้อมูลปัจจ ุบันและผลการประเมินการดำเน ินงานที่ผ่านมา (อาจพิจารณา
ย ้อนหล ัง  3 ปี) ทั้งนี้ เพ ื่อให้ทราบถงึความก้าวหน ้าในการพ ัฒนาว ่าอยู ่ในระดับใด 
    12.3 สิ่งที่มีคุณค ่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้รับข้อ
ช ี้แนะ  ค าแนะน า แนวทางการพ ัฒนาสถานศึกษาท ี่เป็นรูปธรรมและปฏ ิบัติได้จริง ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรร ู้                  
ความเคลื่อนไหวของการพ ัฒนาคณุภาพการศ ึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพ ัฒนาการเรียนการสอน 
    12.4 การกำหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น ให้สถานศึกษา 
กำหนด ไดเ้องตามความเหมาะสม แตค่วรสอดคล ้องก ับสภาพและบริบทของการ ด าเนินงาน เพ ื่อความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหล ักฐาน เช ่น แผนพฒันา คุณภาพการจัดการศึกษา แผนการเรียนรู้ 
บันทึกหลังสอนรายงานประชุม เป็นต้น ซ่ึงจะเห็นได้ว่า เอกสารหล ักฐานต่าง ๆ  นั้น เกิดข ึ้นจากการปฏ ิบัติงาน 
ไม่ใช ่การสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
    12.5 การเก ็บรวบรวมขอมูลในส ่วนของการส ังเกตและสัมภาษณ ์นั้น ควรกระทำด้วยความ
ระม ัดระว ัง ต้องสร ้างความรู้สึกเป็นม ิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ และควรพ ูดคุยสอบถามด้วยความ
ส ุภาพ และ สร้างความไว ้วางใจเป็นอ ันดับแรก ก่อนที่จะสอบถามเพ ื่อการ เก็บรวบรวมข ้อมูลต่อไป 
       2.3 บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

  ระดับสถำนศึกษำ 
   ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน ดำเนินการดังต ่อไปนี้ 

1) ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจ ัดให้มีระบบการประกันค ุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา 
เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคณุภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการ พ ัฒนาและสร ้างความ
เชื่อมั่นให้แก่สังคม ช ุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2) การจัดให้มีระบบการประก ันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
2.1) กำหนดมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน โดยให้สถานศ ึกษาและผู้เกีย่วข ้องดำเนินการ และถือ
เป็นความรับผิดชอบร ่วมก ัน ทั้งนี้ สถานศกึษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศกึษาเพ่ิมเติม
นอกเหน ือจากที่กระทรวงศ ึ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 ิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศ ึกษา ทั้งระดับบ ุคคลและระด ับ สถานศึกษา และ
กำหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างน ้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดย
ว ิธ ีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 



     2.5) ติดตามผลการด าเนินการเพ ื่อพ ัฒนาสถานศึกษาให้ม ีค ุณภาพตามมาตรฐาน  
การศ ึกษา และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

     2.6) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศ ึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาข ั้น
พ ื้นฐานให้ความเห็นชอบ 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 
    3) สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความรว่มมือก ับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สมศ.)  เพ ื่อปรบัปรงุและพ ัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ ของสำน ักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินค ุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือ หน่วยงานที่กำกบัดูแล 
เพ่ือนำไปส ู่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 ัฒนา 
อย่างต ่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 

3. 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 ัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศึกษา 
   5. ให้ความร่วมม ือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเม ินคุณภาพการศ ึกษา(สมศ.) 
ในการจัดให้บ ุคคลหร ือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน เพ ื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก 

6. สำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคลที่ไม ่ได้เป็นผ ู้ประเมินเข้าร่วม สังเกตรับฟ ัง 
หร ือให ้ข้อมูลเพิม่เติมในการประเมนิคุณภาพภายนอกด้วยก ็ได้ 

  ระดับส ำน ักงำนคณะกรรมกำรกำรศ ึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. กำหนดนโยบายด้านการศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศ ึกษาปฐมวัย และระดับ 

การศึกษาขั้นพ ื้นฐาน พร้อมทั้งกำหนดหล ักเกณฑ ์และแนวปฏ ิบัติการประกันค ุณภาพการศ ึกษา 
2. ส่งเสริม สน ับสนุน ให้คำปรึกษา ช ่วยเหล ือ ต่อสำนักงานเขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษา เพ่ือให้ การ 

ประกันค ุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาพ ัฒนาอย่างต ่อเนื่อง 
3. ว ิเคราะห์ และสรุปผล ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ 



การศ ึกษา (สมศ.) เพ่ือเป็นข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบายที่นำไปส ู่การพ ัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้พ ื้นฐาน 
   4. ให้ความร่วมม ือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเม ินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ในการจัดให้บุคคลหร ือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน เพ ื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน, 2561 : 31-35) 
 
3. ประโยชน์ที่ได้จำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ผู้เรียนและผู้ปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดครูได้ท างานอย่างมืออาชีพ มีการท างานทีเ่ป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได้ 
มีประสิทธิภาพ และเน้นคุณภาพ ได้พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องท าให้เป็น ที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชนผู้บริหารได้ใช้ภาวะผู้น าและความรู้ ความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมกรรมการสถานศึกษาได้ท างานตามบทบาท
หน้าที่อย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่ท าประโยชน ์และมีส่วนพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชน
และชุมชนร่วมกับผู้บริหารและครู สมควรที่ได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานที่
ก ากับดูแล ได้สถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในการก ากับ ดูแล
สถานศึกษา และก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษาชุมชนและสังคม
ประเทศชาติ ได้เยาวชนและคนที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม
ประเทศชาติต่อไปผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของหน่วยงาน ในระดับสถานศึกษาการ
ประกันคุณภาพจะครอบคลุมถงึการสร้างความมั่นใจโดยการใชข้้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้และการวางแผน
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดตั้งแต่ในขั้นการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การติดตาม ตรวจสอบและทบทวนเป็นระยะๆ เพ่ือให้มีการแก้ไข ปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพผลผลิต การจัดท ารายงาน และน าเสนอข้อมูลการประเมินส าหรับ 
การตัดสินใจในระดับต่างๆ และ ส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในระยะต่อไป  
           ควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   มีความส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1. ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
    2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอ
ภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
    3. ท าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่าง
จรงิจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
    การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ
การศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาท่ีด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกท่ีมีพลัง
ในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 
   หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและทางการบริหารการจัดการที่มี 
การวางแผนล่วงหน้า และมีการประสานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะสร้างความมั่นใจทีสมเหตุสมผลว่า
ผู้เรียน จะมีความรู้ ความสามารถ และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้  



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษา ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการศึกษาวิจัย โดยมุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภาพรวมของ
สถานศึกษาในสังกัด  ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  (Survey Research) โดยใช้แบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562  และการใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  ครูละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
จ านวน   173 คน  และ คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน  173 คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่่าย  
 
2. ตัวแปร 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables ) คือ ข้อมูลพ้ืนฐานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่   ต าแหน่ง    บทบาทหน้าที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
  2.2 ตัวแปรตาม ( Dependent Variables )ได้แก่ 
   1) ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      2) ผลการติดตาม ทบทวนตรวจสอบ การด าเนินงานระบบการประประกันคุณภาพการศึกษา 
และการประแนวใหม่ ของสถานศึกษา 
 
3. เครื่องมือที่ใชใ้นกำรด ำเนินกำร 
  ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  
   1) แบบบันทึกเอกสาร รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

  2) แบบติดตาม ทบทวนตรวจสอบ การด าเนินงานระบบการประประกันคุณภาพการศึกษา 
และการประแนวใหม่ ของสถานศึกษา 
 
4. วิธีด ำเนินกำร 

1) จัดสร้างคู่มือการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่ 
2) ประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการประเมินแนวใหม่ ให้กับ 

สถานศึกษา 
3) แต่งตั้งคณะคณะกรรมการนิเทศ  ประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและ 

การประเมินแนวใหม่ กระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ   

4) คณะกรรมการนิเทศ  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา และ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ   ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินแนวใหม่ภายในของสถานศึกษา 

5)  รวบรวมรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 



6) ด าเนินการ วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ของ 
สถานศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลในภาพรวม 

7) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
8) จัดท ารายงาน 

 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  1) ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  และข้อมูลเชิงปริมาณ น าไปประมวลผลและ 
วิเคราะห์ โดยการ หาค่า ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  2) ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เอกสารที่เป็นเชิงคุณภาพ น ามาแจกแจง
ความถี่ และพรรณนาวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภาพรวมของสถานศึกษา            
ในสังกัด  น าเสนอ ดังนี้ 
   1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
   2. ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  ด้านการจัดการเรียนการสอน  
    2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
    2.2 ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 

   3. ผลการติดตาม ทบทวนตรวจสอบ การด าเนินงานระบบการประประกันคุณภาพการศึกษา 
และการประแนวใหม่ ของสถานศึกษา 
 
1. ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

จ านวนโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจ านวน ทั้งสิ้น  173  แห่ง  (รวม
โรงเรียนสาขา  6  แห่ง)   
 
ตารางที่  1    แสดงจ านวนโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตามขนาดโรงเรียน (ตามเกณฑ์ สมศ.) 

 

ขนาดของโรงเรียน 
ตามเกณฑ์ สมศ. 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็นร้อยละ 

ขนาดเล็ก 
(นร.ไม่เกิน 300 คน) 

164 94.79 

ขนาดกลาง 
(นร. 301-1,000 คน) 

7 4.05 

ขนาดใหญ่ 
(นร. ตั้งแต่ 1,000 คน) 

2 1.16 

รวมทั้งสิ้น 173 100 

 
 จากตาราง พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มี จ านวนโรงเรียนใน
สังกัดทั้งสิ้น 173  แห่ง   เมื่อจ าแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตามเกณฑ์ สมศ. มีโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุด  
จ านวน 164  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 94.79   และมีโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน7  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 4.
05    โรงเรียนขนาดใหญ่ น้อยที่สุด  จ านวน 2  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 1.16 
  
 
 
 
 
 
 



2. ผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
         ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณภาพผู้เรียน   
ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  ด้านการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามระดับการศึกษาดังนี ้
 2.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
   จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   ที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2561  จ านวนทั้งสิ้น  162  แห่ง  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ภาพรวมรายมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2    แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภาพรวม  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                 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 
คุณภาพของเด็ก 

27 16.67 59 36.42 75 46.30 1 0.62 
 
- 

 
- 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ         
การจัดการ  

26 16.05 54 33.33 80 49.38 2 1.23 
 
- 

 
- 

มาตรฐานที่ 3         
การจัด
ประสบการณ ์ที่
เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

22 13.58 41 25.30 97 59.87 2 1.23 
 

- 
 

- 

ภาพรวม 
ระดับปฐมวัย 

19 11.73 60 37.04 81 50.00 2 1.23 
 
- 

 
- 

 
             จากตารางพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในระดีบดี  ขึ้นไป 
จ านวน  160  แห่ง  จากสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวนทั้งสิ้น 162  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
98.77  เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน  
   มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดี ( 75 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
46.30) 
   มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดี           
( 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  49.37) 
   มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
คุณภาพดี ( 97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ59.87) 
 
 
 



  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   
   - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและตาประสานสัมพันธ์  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
เช่น การวาดภาพระบาย การฝึกเขียนเส้นมาตรฐาน  ๑๓  เส้นตามรอยประ การปั้นดินน้ ามัน  การเล่นกับสี  
การฉีก ตัด ปะกระดาษ การน าวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างภาพตามจินตนาการ   
            - กิจกรรมหมวดชีวิตประจ าวัน เช่น การเทถ่ัว  การเททราย การพับผ้า กรอบไม้แต่งตัว การจัด
ดอกไม้  การตักถั่ว  การคีบ เป็นต้น   
            - โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  อาหารเสริมนม  กิจกรรมแปรงฟัน  การล้างมือ  7 ขั้นตอนก่อนรับประทาน
อาหาร  หลังออกจากห้องน้ า  ฝึกการใช้ห้องน้ าให้พ่ีดูแลน้อง ผู้เรียนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ปฏิบัติตน
ตามสุขบญัญัติ 10 ประการ ครูตรวจสุขภาพร่างกายผู้เรียนทุกวันและรายงานผลการตรวจให้ทราบทันที
เพ่ือให้ได้ปรับปรุงตนเอง ส่งเสริมผู้เรียนให้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส ครูประจ า
ชั้นได้มีการตรวจดูพัฒนาการทางด้านร่างกายโดยชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงของเด็ก เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการ
การเจริญเติบ โตของร่างกายกับมาตรฐานกรมอนามัย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครูประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
ตามหลักสูตร  การให้ความรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับพิษภัยของ
สิ่งเสพติดและให้รู้จักวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองเข้ามายุ่งเก่ียวกับสิ่งเสพติด รวมทั้งอบายมุขสิ่งมอม
เมาและสื่อลามกทั้งปวง การระวังภัยจากบุคคล  และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายต่อเด็ก  
            ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
              -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 ใช้กิจกรรมของมอนเทสซอริหมวด
ชีวิตประจ าวัน  ฝึกการเข้าห้องน้ า รับประทานอาหารด้วยตนเอง  เก็บจานและแก้วเมื่อทานอาหารเสร็จ          
การฝึกใส่เสื้อผ้าเอง  การสวมถุงเท้า  รองเท้าด้วยตนเอง  การปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียนและของ
โรงเรียน  การทิ้งขยะให้เป็นที่  ช่วยเหลือพ่ีท าความสะอาดบริเวณท่ีได้รับมอบหมาย การท าความสะอาด   
เก็บของเล่นให้เป็นที่ในห้องเรียน  
   - กิจกรรมการทักทายตอนเช้าน้องไหว้พ่ี  พ่ีไหว้น้อง กิจกรรมไหว้และกอด ครูและเด็ก  เด็กและ
เพ่ือน ฝึกการพูดที่ไพเราะ  



   - 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 
 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
     1.ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน  
     2.การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
     3.การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออก
จากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
     4. การมีวินัย  รักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ เช่น การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
     5. การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
     6. การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2 ระดับกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน 
   จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   ที่จัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561  จ านวนทั้งสิ้น  173  แห่ง  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 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 

10 5.78 36 20.81 122 70.52 5 2.89 - - 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จดัการ  

21 12.14 47 27.17 103 59.54 2 1.16 - - 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

11 6.36 36 20.81 123 71.10 3 1.73 - - 

ภาพรวม 
ระดับการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน 
10 5.78 43 24.86 118 68.21 2 1.16 - - 

 
             จากตารางพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยู่ในระดีบดี ขึ้นไป จ านวน  171 แห่ง จากสถานศึกษาทั้งหมด จ านวนทั้งสิ้น 173  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
98.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน  
   มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดี ( 122 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
70.52) 
   มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดี           
( 103 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  59.54) 
   มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
คุณภาพดี ( 123 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.10) 
 
 
 



       กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ภำพรวมกิจกรรมที่ด ำเนินกำรเป็นส่วนใหญ่ 
 จัดท าโครงการและกิจกรรมที่ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งผลให้ประสบความส าเร็จ         
ด้านคุณภาพผู้เรียนที่ ได้แก่  
  ๑. โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือพัฒนางานห้องสมุดแห่งการเรียนรู้   
  ๒. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ   
  ๓. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active learning เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี๒๑  
  ๔. โครงการเพลินวิชาการผ่านค่ายเรียนรู้  
  ๕. โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด  
  6. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
   7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  8. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยไทยในโรงเรียน  
  9. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข  
  10. โครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน  
  11. โครงการปลุกจิตส านึกไทยให้เยาวชนไทยป้องกันการทุจริต  
  ๑2. โครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา  
  ๑3. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  
  14. โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  
  ๑5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม เสริมสร้างวินัยต้านภัยยาเสพติด    
  ๑6. โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
    จุดเด่น 
       โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลพ้ืนฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการ
ปฏิบัติ    เน้นทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในอย่างเหมาะสม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการฝึกและส่งเสริมให้มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม มีภาวะผู้น า ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีสุขภาพกายแข็งแรง 
สุขภาพจิตที่ดี     มีมนุษยสัมพันธ์ที่กับครูและเพ่ือน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
       โรงเรียนมีเป้าประสงค์  วิสัยทัศน์  ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา      
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชน        
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
       ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



  จุดที่ควรพัฒนำ 
   1. การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 

 2. โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  
  3. จัดให้มีการนิเทศ ภายในอย่างต่อเนื่อง 
4. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
5. จัดกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนด้านความมีวินัย และจิตสาธารณะ 
 

  แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และความต้องการของชุมชน 
๒. พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21  
๓. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพ  
๕. พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้พอเพียงและมีความพร้อมควบคู่ 
 เทคโนโลยี  
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ผลกำรติดตำม ทบทวนตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนระบบกำรประประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำร 
    ประแนวใหม่ ของสถำนศึกษำ  
 
ตารางที่ 4    ผลการติดตาม ทบทวนตรวจสอบ การด าเนินงานระบบการประประกันคุณภาพการศึกษา 
                 และการประแนวใหม่ ของสถานศึกษา จ าแนกตามขั้นตอนการด าเนินงาน  

ที ่ รายการ จ านวนสถานศึกษาที่ปฏิบัติ 
ด าเนินการ  

(แห่ง) 
ร้อยละ 

1 สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
(ผู้บริหาร ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน ศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษาฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานในท้องถิ่น  ฯลฯ)  

173 100 

2 สถานศึกษาด าเนินการ  
2.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย 

173 100 

2.2 ก าหนดตัวชี้วัด /ค าอธิบายของประเด็นพิจารณา 
การให้ระดับคุณภาพ ของแต่ละมาตรฐาน 

150 86.71 

2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 160 92.49 
3 ก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนา ได้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  

(เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) 
170 98.27 

4 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
4.1 วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
สภาพปัจจุบัน  ปัญหา เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา และค่าเป้าหมาย       
การพัฒนาใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

173 100 

4.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  173 100 
4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา     173 100 

5 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ 173 100 
6 สถานศึกษา จัดให้มีการประเมินผล การด าเนินงาน และตรวจสอบ

คุณภาพของสถานศึกษา 
 6.1 จัดท า Time line / ปฏิทินการตรวจสอบคุณภาพ เป็นระยะ ทั้ง
ระหว่างปีการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา 

145 83.82 

  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมิน จากหลายฝ่ายตามแนว
ทางการประเมินแนวใหม่ 

173 100 

 6.3 ประชุมชี้แจง สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน 
วิธีการประเมิน ตามแนวทางการประเมินแนวใหม่ให้กับคณะกรรมการ
ประเมิน 

173 100 

7 การจัดท า SAR 
7.1  แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันจัดท า SAR 173 

100 

 7.2 ผู้บริหารจัดท า SAR  ฉบับผู้บริหารด้วยตนเอง 169 97.69 



 
 ผลการติดตาม ทบทวนตรวจสอบ การด าเนินงานระบบการประประกันคุณภาพการศึกษา และการ 
ประแนวใหม่ ของสถานศึกษา จ านวน  173  แห่ง  พบว่า สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ในเรื่อง  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  สภาพปัจจุบัน  ปัญหา เพื่อก าหนดแนว
ทางการพัฒนา และค่าเป้าหมาย การพัฒนาใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร ครู  ผู้ปกครอง  
ชุมชน ศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานในท้องถิ่น  ฯลฯ)  
สถานศึกษาด าเนินการ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาปฐมวัย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมิน จากหลายฝ่ายตามแนวทางการประเมินแนวใหม่ 
การประชุมชี้แจง สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน วิธีการประเมิน ตามแนวทางการ
ประเมินแนวใหม่ให้กับคณะกรรมการประเมิน  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า SAR 
           ในส่วนที่สถานศึกษายังด าเนินการไม่ครบคือ ก าหนดตัวชี้วัด /ค าอธิบายของประเด็นพิจารณา 
การให้ระดับคุณภาพ ของแต่ละมาตรฐานที่ชัดเจน  การประกาศใช้ค่าเป้าหมาย การจัดท า ๅTime line การ
ประเมินคุณภาพ  และการจัดท า SAR  ฉบับผู้บริหารที่ ยังคงให้คณะกรรมการจัดท าให้บางแห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป และอภิปรำยผล 

 
 การศึกษาการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ครั้งนี้มุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2561  สรุป
ผลได้ดังนี้ 

 
1. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 1) เพ่ือศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด          
ปีการศึกษา 2561 
 2) เพ่ือศึกษาผลการติดตาม ทบทวนตรวจสอบ การด าเนินงานระบบการประประกันคุณภาพการศึกษา
และการประแนวใหม่ ของสถานศึกษา ภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2561 
 
2.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  ครูละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  จ านวน   173  คน  และ คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน 173 คน 
 
3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  1) ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables ) คือ ข้อมูลพ้ืนฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่   ต าแหน่ง    บทบาทหน้าที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
  2) ตัวแปรตาม ( Dependent Variables )ได้แก่ 
   2.1) ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  และด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
   2.2) การปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่ของ
สถานศึกษา 
 
4. สรุปผลกำรวิจัย 
 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด  สรุปได ้ดังนี้ 
  1. ผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
   1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
          จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   ที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2561  จ านวนทั้งสิ้น  162  แห่ง  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ภาพรวมรายมาตรฐานการศึกษา พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน อยู่ในระดีบดี ขึ้นไป จ านวน  160  แห่ง  จากสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวนทั้งสิ้น 
162  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 98.77  เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดี ( 75 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
46.30) 



    มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ
ดี   ( 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  49.37) 
    มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
คุณภาพดี ( 97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ59.87) 
   จุดที่ควรพัฒนา 
       1.ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน  
       2.การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
       3.การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อน
ออกจากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
       4. การมีวินัย  รักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ เช่น การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
       5. การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
       6. การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 

   1.2 ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
    จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   ที่จัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561  จ านวนทั้งสิ้น  173  แห่ง  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมรายมาตรฐานการศึกษา พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดีบดี ขึ้นไป จ านวน  171 แห่ง จากสถานศึกษาทั้งหมด 
จ านวนทั้งสิ้น 173  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 98.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 
     มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดี ( 122 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 70.52) 
     มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
คุณภาพดี  ( 103 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  59.54) 
     มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
คุณภาพดี ( 123 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.10) 
     จุดที่ควรพัฒนำ 
      1. การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

    2. โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  
     3. จัดให้มีการนิเทศ ภายในอย่างต่อเนื่อง 
   4. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
   5. จัดกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนด้านความมีวินัย และจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 

 



  3. ผลกำรติดตำม ทบทวนตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนระบบกำรประประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
และกำรประแนวใหม่ ของสถำนศึกษำ  
   ผลการติดตาม ทบทวนตรวจสอบ การด าเนินงานระบบการประประกันคุณภาพการศึกษา และ
การ ประแนวใหม่ ของสถานศึกษา จ านวน  173  แห่ง  พบว่า สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในเรื่อง  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  สภาพปัจจุบัน  ปัญหา เพื่อก าหนดแนว
ทางการพัฒนา และค่าเป้าหมาย การพัฒนาใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร ครู  ผู้ปกครอง  
ชุมชน ศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานในท้องถิ่น  ฯลฯ)  
สถานศึกษาด าเนินการ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาปฐมวัย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมิน จากหลายฝ่ายตามแนวทางการประเมินแนวใหม่ 
การประชุมชี้แจง สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน วิธีการประเมิน ตามแนวทางการ
ประเมินแนวใหม่ให้กับคณะกรรมการประเมิน  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า SAR 
             ในส่วนที่สถานศึกษายังด าเนินการไม่ครบคือ ก าหนดตัวชี้วัด /ค าอธิบายของประเด็นพิจารณา 
การให้ระดับคุณภาพ ของแต่ละมาตรฐานที่ชัดเจน  การประกาศใช้ค่าเป้าหมาย การจัดท า ๅTime line        
การประเมินคุณภาพ  และการจัดท า SAR  ฉบับผู้บริหารที่ ยังคงให้คณะกรรมการจัดท าให้บางแห่ง 
 
 
5. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
  1. ผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
   จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1    
ปีการศึกษา 2561  จ านวนทั้งสิ้น  173  แห่ง  จัดการศึกษา ปฐมวัย 162  แห่ง ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ภาพรวมรายมาตรฐานการศึกษา พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน อยู่ในระดีบดี ขึ้นไป ทั้งระดับ การศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นเช่นนี้อาจมี
ผลเนื่องมาจาก สถานศึกษาส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น  และมีครูไม่ตรงเอก โดยเฉพาะในระดับ
การศึกษาปฐมวัย ประกอบกับครูและบุคลากรในโรงเรียนยังมีความสับสนในเรื่องมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายนอกที่ปรับเปลี่ยนใหม่อย่างรวดเร็ว  และบ่อย  ถึงท าให้เกิดความสับสน ไม่แน่ใจ ว่า
จะต้องด าเนินการอย่างไร ในส่วนของคุณภาพผู้เรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
เนื่องมาจากสถานศึกษาทุกแห่งจัดท าโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม บางแห่งมีอาหารว่างให้เด็ก
รับประทาน มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออาหารกลางวัน เช่นปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่  เลี้ยงปลา ท าให้
เด็กได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
     จุดที่ควรพัฒนา ของโรงเรียนส่วนใหญ่ จะเป็นในด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการมีความคิด            
รวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน   ความคิดสร้างสรรค์  การสร้างนวัตกรรม   และการพัฒนา ปลูกฝัง
พฤติกรรมนักเรียนด้าน การมีวินัย  รักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ เช่น การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ การใช้ค าพูด
ขอบคุณ ขอโทษ  และจิตสาธารณะ     ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ยังมีความต้องการในด้าน
กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
การจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  จัดให้มีการนิเทศ ภายในอย่าง
ต่อเนื่อง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 



 
  2. ผลกำรติดตำม ทบทวนตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนระบบกำรประประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
และกำรประแนวใหม่ ของสถำนศึกษำ  
   ผลการติดตาม ทบทวนตรวจสอบ การด าเนินงานระบบการประประกันคุณภาพการศึกษา และ
การ ประแนวใหม่ ของสถานศึกษา จ านวน  173  แห่ง  พบว่า สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ยังไม่ครบถ้วนตามระบบประกัน  ส่วนใหญ่ยังมีความสับสนในเรื่องการก าหนด
ตัวชี้วัดของประเด็นพิจารณาแต่มาตรฐาน  อาจเนื่องจากสถานศึกษายังไม่คุ้นชิน  และไม่ม่ันใจกับการก าหนด
ตัวชี้วัดเอง เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่ หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ก าหนดให้ และโรงเรียนด าเนินการตามตัวชี้วัด  
     ในส่วนของการจัดท า SAR  ของโรงเรียนส่วนใหญ่ ยังไม่คุ้นเคย  ยังติดภาพการรายงานเชิง
ปริมาณแบบเดิมๆ  และยังมีความสับวนใน ระดับคุณภาพ ของแต่ละมาตรฐานอยู่  การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมิน จากหลายฝ่ายตามแนวทางการประเมินแนวใหม่  ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ชัดเจนในเรื่องการ
ประเมินและวิธีการประเมิน  อาจเป็นเพราะขาดการ ประชุม ชี้แจง  สื่อสารสร้างความเข้าใจ กับสถานศึกษา
ยังไม่ครอบคลุม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  ควรสร้างความตระหนักให้สถานศึกษา 
เกี่ยวกับการให้ความรู้ การสื่อสาร การด าเนินงานประกันคุณภาพและการประเมินแนวใหม่ ให้กับบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เช่นกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ปกครองนักเรียน 
 6.2  สถานศึกษาทุกแห่งควรวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้
ความส าคัญ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของครู และบุคลากร ให้เป็นไปตามกรอบภารกิจ  และสอดคล้องกับ
ประเด็นพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน 
 6.3 สถานศึกษา ควรเปิดโอกาส ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการประเมิน  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
ของนักเรียน ด้วย 
 6.4 สถานศึกษาควร ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด ตัวชี้วัดด้านคุณภาพผู้เรียน อย่าง
แท้จริง 
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1 บ้านลาดวิทยาเสริม กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2 น้ าจั้นราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
3 ดอนยูงราฎร์ปรดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย ดี ดี ดีเลิศ ดี 
4 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
5 บึงสว่างวิทยาคม กมลาไสย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
6 ค าโพนทองราษฎร์นิยม กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
7 พิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
8 บึงไฮโนนสวางวิทยา กมลาไสย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
9 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

10 สงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
11 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
12 ปากน้ าราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
13 นามลวิทยาคาร กมลาไสย ดี ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
14 ชุชนโพนงานประสาทศิลป์ กมลาไสย ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
15 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
16 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา กมลาไสย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
17 หัวขวาวิทยา กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
18 บ้านม่วงวิทยายน ดอนจาน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
19 กุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดี ดี 
20 หนองโพนโนนสมบูรณ์ ดอนจาน ดีเลิศ ดี ดี ดี 
21 หนองพอกวิทยายน ดอนจาน ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
22 หัวคูประชาอุทิศ ดอนจาน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
23 ดงพยุงสงเคราะห์ ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดี ดี 
24 ดงพยุงสงเคราะห์ (สาขา) ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดี ดี 
25 บ้านนาวิทยาคม ดอนจาน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
26 หนองแวงแสน ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
27 หนองแคนวิทยา ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
28 แก้งนางราษฏร์บ ารุง ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
29 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
30 นาจ าปา ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
31 สะอาดไชยศรี ดอนจาน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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32 สายป่าแดง ดอนจาน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
33 สายป่าแดง (สาขาภูเงิน) ดอนจาน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
34 หนองบัวราษฎร์นิยม โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
35 บ้านต้อนวิทยาคาร โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
36 โคกล่ามวิทยา โปงลาง ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
37 หามแหโพนทองวิทยาคม โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
38 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
39 หนองกุงวิทยาคม โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
40 บ้านโคกกว้าง โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
41 บ้านค าเม็ก โปงลาง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
42 บ้านหนาดสงเคราะห์ โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
43 โคกน้ าเกลี้ยงวิทยาคม โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
44 หนองโพนวิทยายน  โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
45 หนองโพนวิทยายน  สาขา โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
46 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี โปงลาง ดี ดีเลิศ ดี ดี 
47 ห้วยตูมวิทยาคาร พุทธไสยาสน์ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
48 หนองแวงเหนือ พุทธไสยาสน์ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
49 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 พุทธไสยาสน์ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
50 ชุมชนนาจารย์วิทยา พุทธไสยาสน์ ดี ดีเยี่ยม ดี ดี 
51 กลางหมื่นสงเคราะห์ พุทธไสยาสน์ ดี ดีเยี่ยม ดี ดี 
52 หนองหัวช้าง พุทธไสยาสน์ ดี ดีเยี่ยม ดี ดี 
53 แก่งนาขามสามัคคี พุทธไสยาสน์ ดี ดีเยี่ยม ดี ดี 
54 ค าโพนค าม่วงวิทยา พุทธไสยาสน์ ดี ดีเยี่ยม ดี ดี 
55 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ พุทธไสยาสน์ ดี ดีเยี่ยม ดี ดี 
56 บ้านห้วยแสง พุทธไสยาสน์ ดี ดีเยี่ยม ดี ดี 
57 บ้านโจดศิริราษฎร์บ ารุง พุทธไสยาสน์ ดี ดีเยี่ยม ดี ดี 
58 สะอาดสมศรีวิทยา พุทธไสยาสน์ ดีเลิศ ดี ดี ดี 
59 บ้านโนนโพธิ์ศรี เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดี ดี ดี 
60 บ้านบ่อโนนมะค้ าวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดี ดี ดี 
61 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดี ดี ดี 
62 โคกล่ามผดุงวิทย์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
63 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ เมืองฟ้าแดดสงยาง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
64 โคกเมยประชาพัฒนา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดีเลิศ ดี ดี 
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65 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดี ดี ดี 
66 เสมาสามัคคี เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
67 บ้านแวงประชารัฐบ ารุง เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
68 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
69 หนองแปนโนนสูงนาเชือกฯ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
70 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
71 โนนเมืองวิทยาคาร เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
72 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
73 ดอนหวายราษฎร์บ ารุง เมืองฟ้าแดดสงยาง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
74 สะอาดโนนงามวิทยา เมืองฟ้าแดดสงยาง ดี ดี ดี ดี 
75 ชุมชนสีถานด ารงวิทย์ เมืองฟ้าแดดสูงยาง ดี ดี ดี ดี 
76 หนองตุวิทยา เมืองฟ้าแดดสูงยาง ดี ดี ดี ดี 
77 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องค า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
78 เหล่าอ้อยบ ารุงวิทย์ ร่องค า ดีเลิศ ดี ดี ดี 
79 ด่านใต้วิทยา ร่องค า ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
80 สามัคคีส าราญวิทย์ ร่องค า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
81 ส าเริงวิทยา ร่องค า ดี ดี ดี ดี 
82 สองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องค า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
83 กุดลิงวิทยาคม ร่องค า ดีเลิศ ดีเลิศ  ่ดีเลิศ  ่ดีเลิศ 
84 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องค า ดี ดี ดี ดี 
85 ดงพยอมหนองคูสามัคคีวิทยา ร่องค า ดี ดี ดี ดี 
86 ค าแคนราษฎร์วิทยา สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
87 บ้านหนองกุงกลาง สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
88 บ้านกุดแห่ สามชัย ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
89 ค าหุ่งราษฎร์บ ารุง สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
90 บ้านหนองช้าง สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
91 หนองแซงวิทยา สามชัย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
92 บ้านหนองกุงใหญ่ สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ  ่ดีเลิศ  ่ดีเลิศ 
93 ค้อจารย์วิทยา สามชัย ดี ดี ดี ดี 
94 หนองแสงราษฎร์พัฒนา สามชัย ดี ดี ดี ดี 
95 สามชัยอุดมวิทย์ สามชัย ดี ดีเลิศ ดี ดี 
96 โคกกลางวิทยา สามชัย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดี ยอดเยี่ยม 
97 ท่านาจานวิทยา สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
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98 บ้านหนองกุงน้อย สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
99 บ้านท่านางาม สามชัย ดีเลิศ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

100  บ้านห้วยยาง สามชัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
101 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
102 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
103 แกเปะราษฎร์นิยม โสมพะมิตร ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
104 คอนเรียบอนุกูล โสมพะมิตร ดี ดีเลิศ ดี ดี 
105 โคกกลางราษฎร์พัฒนา โสมพะมิตร ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
106 เชียงเครือวิทยาคม โสมพะมิตร ดีเลิศ ดี ดี ดี 
107 ดงน้อยสงเคราะห์ โสมพะมิตร ดี ดี ดี  ดี  
108 บ้านดอนสนวน โสมพะมิตร ดี ดี ดี  ดี  
109 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บ ารุง โสมพะมิตร ดี ดี ดี  ดี  
110 บ้านเหล่าค้อ โสมพะมิตร ดี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
111 บ้านโหมนสงเคราะห์ โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
112 เหล่าสูงวิทยา โสมพะมิตร ดี ดี ดี ดี 
113 อนุบาลกาฬสินธุ์ โสมพะมิตร ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
114 ค าปลาฝาโนนชัย เขื่อนล าปาว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
115 บ้านสว่าง เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
116 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
117 สะอาดประชาสรรพ์ เขื่อนล าปาว ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
118 นาโกวิทยา เขื่อนล าปาว ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
119 ขม้ินราษฎร์สงเคราะห์ เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
120 ปลาเค้าวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
121 นาขามร่วมราษฎร์บ ารุง เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
122 หนองแวงประชานุกูล เขื่อนล าปาว ดีเลิศ ดี ดี ดี 
123 บ้านหนองม่วง เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี  ดี  
124 โคกนางามสามัคคี เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี  ดี  
125 โนนสะอาดราษฎร์ฯ เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี  ดี  
126 ค่ายลูกเสือนิคมล าปาว เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี  ดี  
127 เหล่าหลวงวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี  ดี  
128 ค าไผ่สงเคราะห์ เมืองน้ าด า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
129 ท่าแสงวิทยายน เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
130 บึงวิชัยสงเคราะห์ เมืองน้ าด า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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131 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
132 ท่าล าดวนประชาบ ารุง เมืองน้ าด า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
133 กุดอ้อประชานุสรณ์  เมืองน้ าด า ดีเลิศ ดี ดี  ดี  
134 ดงเมืองวิทยาคาร เมืองน้ าด า ดี ดี  ดี ดี 
135 ท่าไคร้สามัคคี เมืองน้ าด า ดี ดี  ดี ดี 
136 หนองทุ่มสงเคราะห์ เมืองน้ าด า ดี ดี  ดี ดี 
137 โคกคอนวิทยานุกูล เมืองน้ าด า ดี ดี  ดี ดี 
138 ชุมชนแก้งค าวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดี ยอดเยี่ยม ดี ดี 
139 ค าประถมนิคมสงเคราะห์ สหัสขันธ์ก้าวหน้า ยอดเยี่ยม ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
140 ดงน้อยวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ยอดเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
141 สหัสขันธ์วิทยาคม สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
142 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
143 ค าชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
144 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อ านวย สหัสขันธ์ก้าวหน้า ยอดเยี่ยม ดี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
145 สิงห์สะอาด สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
146 ถ้ าปลาวิทยายน สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
147 นาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ยอดเยีย่ม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
148 นาคูณวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
149 นิคมล าปาววิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
150 ชุมชนน้ าเกลี้ยงกล่อมวิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
151 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
152 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ก้าวหน้า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
153 บ้านโคกใส โนนนาทอง ดี ดี ดีเลิศ ดี 
154 โพนสวางพิทยาคม โนนนาทอง ดี ดี ดี ดี 
155 บ้านม่วงวิทยาคม โนนนาทอง ดี ดี ดี ดี 
156 ชุมชนนามะเขือวิทยา  โนนนาทอง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดี ดีเลิศ 
157 ชุมชนนามะเขือวิทยา (สาขา) โนนนาทอง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดี ดีเลิศ 
158 นามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
159 โคกเจริญค าน้ าแซบวิทยา โนนนาทอง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
160 บ้านค าเชียงวัน โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
161 โป่งเชือกศึกษาสถาน โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
162 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
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1 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
2 บ้านลาดวิทยาเสริม กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
3 น้ าจั้นราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
4 ดอนยูงราฎร์ปรดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
5 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
6 ปากน้ าราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
7 บึงสว่างวิทยาคม กมลาไสย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
8 ค าโพนทองราษฎร์นิยม กมลาไสย ดี ดีเลิศ ดี ดี 
9 พิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 

10 บึงไฮโนนสวางวิทยา กมลาไสย ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
11 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
12 สงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
13 หัวขวาวิทยา กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
14 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ กมลาไสย ดี ดี ดี ดี 
15 นามลวิทยาคาร กมลาไสย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
16 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ กมลาไสย ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
17 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา กมลาไสย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
18 บ้านหนองม่วง เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
19 เหล่าหลวงวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
20 หนองแวงประชานุกูล เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
21 โคกนางามสามัคคี เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
22 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
23 นาขามร่วมราษฎร์บ ารุง เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
24 ค าปลาฝาโนนชัย เขื่อนล าปาว ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดี 
25 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
26 นาโกวิทยา เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
27 ขม้ินราษฎร์สงเคราะห์ เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
28 ปลาเค้าวิทยาคาร เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
29 ค่ายลูกเสือนิคมล าปาว เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
30 บ้านสว่าง เขื่อนล าปาว ดี ดี ดี ดี 
31 สะอาดประชาสรรพ์ เขื่อนล าปาว ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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32 แก้งนางราษฎร์บ ารุง ดอนจาน ดี ยอดเยี่ยม ดี ดี 
33 บ้านม่วงวิทยายน ดอนจาน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
34 ดงพยุงสงเคราะห์ (สาขา) ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
35 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
36 กุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดี ดี 
37 หนองโพนโนนสมบูรณ์ ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดี ดี 
38 หนองพอกวิทยายน ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
39 หัวคูประชาอุทิศ ดอนจาน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
40 ดงพยุงสงเคราะห์ ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
41 นาจ าปา ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
42 บ้านนาวิทยาคม ดอนจาน ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
43 หนองแวงแสน ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
44 หนองแคนวิทยา ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
45 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
46 สายป่าแดงวิทยา ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
47 สะอาดไชยศรี ดอนจาน ดี ดี ดี ดี 
48 บ้านโคกใส โนนนาทอง ดี ดีเยี่ยม ดี ดี 
49 โพนสวางพิทยาคม โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
50 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนค า) โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
51 บ้านม่วงวิทยาคม โนนนาทอง ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
52 ชุมชนนามะเขือวิทยา โนนนาทอง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
53 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขา) โนนนาทอง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
54 นามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนนาทอง ดี ดีเลิศ ดี ดี 
55 โคกเจริญค าน้ าแซบวิทยา โนนนาทอง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
56 บ้านแกวิทยายน โนนนาทอง ดี ดีมาก ดี ดี 
57 โนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนนาทอง ดี ดี ดี ดี 
58 บ้านค าเชียงวัน โนนนาทอง ดี ดี ดี ดี 
59 โป่งเชือกศึกษาสถาน โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
60 ม่วงค าราษฎร์สามัคคี โนนนาทอง ดี ดี ดี ดี 
61 ค าคาราษฎร์บ ารุง โนนนาทอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
62 โคกก่องวิทยา โนนนาทอง ดี ดี ดี ดี 
63 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนนาทอง ดี ดี ดี ดี 
64 โคกล่ามวิทยา โปงลาง ปานกลาง ดี ดี ดี 
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65 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ โปงลาง ดีเยี่ยม  ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
66 หนองกุงวิทยาคม โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
67 บ้านต้อนวิทยาคาร โปงลาง ดีเลิศ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
68 หามแหโพนทองวิทยาคม โปงลาง ปานกลาง ดี ดี ดี 
69 บ้านโคกกว้าง โปงลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
70 หนองบัวราษฎร์นิยม โปงลาง ปานกลาง ดี ดี ดี 
71 บ้านค าเม็ก โปงลาง ดี ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
72 หนองโพนวิทยายน โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
73 หนองโพนวิทยายน(สาขา) โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
74 โคกน้ าเกลี้ยงวิทยาคม โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
75 บ้านหนาดสงเคราะห์ โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
76 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี โปงลาง ดี ดี ดี ดี 
77 ชุมชนนาจารย์วิทยา พุทธไสยาสน์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
78 หนองแวงเหนือ พุทธไสยาสน์ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
79 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 พุทธไสยาสน์ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
80 ห้วยตูมวิทยาคาร พุทธไสยาสน์ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
81 บ้านโจดศิริราษฎร์บ ารุง พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
82 กลางหมื่นสงเคราะห์ พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
83 หนองหัวช้าง พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
84 แก่งนาขามสามัคคี พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
85 ค าโพนค าม่วงวิทยา พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
86 สะอาดสมศรีวิทยา พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
87 บ้านห้วยแสง พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
88 ภูปอวิทยา พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
89 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ พุทธไสยาสน์ ดี ดี ดี ดี 
90 หนองทุ่มสงเคราะห์ เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
91 กาฬสินธุ์พิทยาสัย เมืองน้ าด า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
92 ท่าแสงวิทยายน เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
93 บึงวิชัยสงเคราะห์ เมืองน้ าด า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
94 ท่าล าดวนประชาบ ารุง เมืองน้ าด า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
95 กุดอ้อประชานุสรณ์  เมืองน้ าด า ดีเลิศ ดี  ดี ดี 
96 ค าไผ่สงเคราะห์ เมืองน้ าด า ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
97 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 



ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 ภาพรวม 
98 ดงเมืองวิทยาคาร เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 
99 ท่าไคร้สามัคคี เมืองน้ าด า ดี ดี ดี ดี 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้วิจัย 
 
 
ที่ปรึกษำ 
     ๑. นายยงยุทธ  พรหมแก้ว         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑  
     ๒. นายสุรพงษ์  มงคลสุคนธรัก    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑  
 ๓. นายลานนิพนธ์  เกษลา         ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  
คณะผู้เก็บข้อมูล 

 
คณะผู้วิจัย 

1. นางกชพร  ตุณสุวรรณ  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
         หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
 

     2. นางสาวศิวพร  นิลสุข  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
               กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

 
 
 
 

 

1. นางกชพร      ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             หวัหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวนิพพิทา  กุลชิต ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 
3. นางพรเพ็ญ  ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 
4. นายอินสวน  สาธุเม ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 
5. นายสุริยา  ผ่องเสียง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 
6. นายชาญยุทธ์  ไสยาศรี ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 
7. นางสาวรัตติยา  ภูมิสายดร ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 
8. นางสาวอังคณา  ภารสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 
9. นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 

10. นางสาวศิวพร  นิลสุข ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             เลขานุการคณะท างาน 


