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1 

 

ค ำน ำ 
 

จำกกำรด ำเนินกำรส ำรวจระด บคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำน กงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำั

ประถมศึกษำยโสธรัเขต 2 ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรทุกคนในส งก ดต้องมีคู่มือกำรปฏิบ ติงำนเพื่อว ดระด บั

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบ ติงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ั 

กลุ่มนิเทศัติดตำมและประเมินผลกำรจ ดกำรศกึษำัส ำน กงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำั

ยโสธรัเขต 2 เป็นกลุ่มงำนด ำเนนิกำรเกี่ยวก บกำรนเิทศกำรศึกษำัวเิครำะห์ั วิจ ยัติดตำมัตรวจสอบัและ

ประเมินผลกำรพ ฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจ ดกำรศกึษำัเพื่อให้สถำนศกึษำมีควำมเข้มแข็งในกำร

บริหำรและกำรจ ดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงัมีคุณภำพเท่ำเทียมัก นโดยยึดโรงเรยีนเป็นฐำนสง่ผลให้ 

ผูเ้รียนเกิดกำรเรยีนรู้ตำมว ตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรศึกษำ 
 

ส ำหร บคู่มอืปฏิบ ติงำนของศกึษำนิเทศก์ฉบ บนี้ั มรีำยละเอียดของกระบวนงำนและข ้นตอนกำร

ปฏิบ ติงำนตำมภำรกิจประจ ำกลุ่มงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบ ติงำนัภำรกิจงำนที่ได้ร บมอบหมำยจำกั

นโยบำยัภำรกิจงำนที่ได้ร บมอบหมำยตำมจุดเน้นของสำน กงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำยโสธร 

เขต 2 

 

บุษกรััศรีชนะ 

ศกึษำนิเทศก์ัวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ 



สารบัญ 

 

หนำ้ั            

ค ำน ำ            1 

สำรบ ญ            2 

คู่มอืกำรปฏิบ ติงำนของักลุ่มันิเทศัตดิตำมัและประเมินผลกำรจ ดกำรศกึษำััั 

แนวคิดั           3 

บทบำทัหน้ำที่และควำมร บัผดิชอบของศึกษำนิเทศก์       3 

ขอบข่ำยภำรกิจงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบ ติงำน       4 

งำนส่งเสริมพ ฒนำระบบกำรประก นคุณภำพกำรศกึษำ       5 

กระบวนกำรพ ฒนำโครงกำรโรงเรียนสุจรติ        ๙ 

กระบวนกำรนเิทศPIDREAและเทคนิครว่มคิดัพำทำ       10 

ภำคผนวก 

มำตรฐำนกำรศกึษำัระด บกำรศกึษำข ้นพื้นัฐำนัและระด บปฐมว ย     1๕ 

๒ 



3 
 

คู่มือนเิทศ งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวคดิ 

กลุ่มนิเทศัตดิตำมัและประเมินผลกำรจ ดกำรศกึษำัส ำน กงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำเป็นกลุ่มงำน

ด ำเนนิกำรเกี่ยวก บกำรนเิทศกำรศึกษำัวเิครำะห์ั วิจ ยััตดิตำมััตรวจสอบัและประเมินผลกำรพ ฒนำ

ระบบกำรบริหำรและกำรจ ดกำรศกึษำเพื่อให้สถำนศกึษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจ ดกำร

เรียนกำรสอนได้อย่ำงมคีุณภำพได้มำตรฐำนเท่ำเทียมก นโดยยึดโรงเรียนเป็นฐำนัส่งผลให้ั ผูเ้รียนท ้งใน

ระบบัันอกระบบและตำมอ ธยำศ ยััเกิดกำรเรียนรูต้ำมว ตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรศกึษำ 

 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  

1.ังำนตำมหน้ำที่ัควำมร บผดิชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่งศกึษำนิเทศก์ทุกัคนในสำน กงำนเขตั

พืน้ที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำยโสธรัเขต 2 ปฏิบ ติหนำ้ที่ัเกี่ยวก บงำนวิชำกำรและงำนนิเทศกำรศึกษำัเพื่อ

ปร บปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนัด งนี้ั 

 1.1 งำนนิเทศกำรศกึษำัโดยส่งเสริมให้สถำนศกึษำบริหำรหล กสูตรสถำนศกึษำััจ ด

กระบวนกำรเรียนรู้ัมรีะบบกำรประก นคุณภำพภำยในสถำนศกึษำตำมมำตรฐำนกำรศกึษำัพ ฒนำกำรัว ด

และประเมินผลกำรศกึษำัพ ฒนำสื่อนว ตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศกึษำได้อย่ำงมคีุณภำพั 

  1.2 กำรศกึษำัค้นคว้ำทำงวิชำกำรัเพื่อจ ดท ำเป็นเอกสำรัคู่มือัและสื่อใชใ้นกำรปฏิบ ติงำนั

และเผยแพร่ใหค้รูได้ใชใ้นกำรพ ฒนำกำรจ ดกระบวนกำรเรียนกำรสอนั 

 1.3 กำรวิเครำะห์ัวจิ ยเกี่ยวก บกำรพ ฒนำหล กสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้สื่อนว ตกรรมัและ

เทคโนโลยีทำงกำรศกึษำัพ ฒนำระบบกำรบริหำรงำนวิชำกำรัพ ฒนำมำตรฐำนและกำรประก นคุณภำพั

กำรศกึษำเพื่อัใช้ในกำรปฏิบ ติงำนและเผยแพร่แก่ผูบ้ริหำรสถำนศกึษำัครูและผูส้นใจท ่วไปั 

 1.4 กำรตดิตำมัตรวจสอบและประเมินผลัเพื่อเป็นข้อมูลและสำรสนเทศในกำรวำงัแผนกำร

นิเทศและกำรพ ฒนำงำนวิชำกำรั 

 1.5 ปฏิบ ติงำนอื่นๆที่ผู้บ งค บบ ญชำมอบหมำย 

2.ังำนตำมขอบข่ำยัภำรกิจของกลุ่มนิเทศัตดิตำมัและประเมินผลกำรจ ดกำรศกึษำกลุ่มันิเทศั

ติดตำมัและประเมินผลกำรจ ดกำรศึกษำัส ำน กงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำยโสธรัเขต 2 เป็น

กลุ่มงำนที่ด ำเนินกำรเกี่ยวก บกำรนเิทศกำรศึกษำัวเิครำะห์ััวิจ ยัตดิตำมัตรวจสอบัและประเมินผลักำร

พ ฒนำระบบบริหำรและจ ดกำรศกึษำเพื่อให้สถำนศกึษำมีควำมเข้มแข็งัในกำรบริหำรและจ ดกำรเรียนั

กำรสอนได้อย่ำงมคีุณภำพมำตรฐำนเท่ำเทียมก นัโดยยึดโรงเรยีนเป็นฐำนัส่งผลใหผู้เ้รียนัท ้งระบบันอก

ระบบัและตำมอ ธยำศ ยัเกิดกำรเรียนรู้ตำมว ตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรศึกษำัโดยปฏิบ ติหน้ำที่ัั

เกี่ยวก บงำนวิชำกำรและงำนนิเทศกำรศกึษำเพื่อปร บปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนัศึกษำัค้ำคว้ำ



ทำงวิชำกำรและวิเครำะห์ั ัวจิ ยัติดตำมตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพ ฒนำกำรจ ดกำรเรียนกำรสอนให้มีั

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นัและปฏิบ ติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้ร บมอบหมำยัโดยใหม้ีควำมรู้ั ควำมเข้ำใจในหล กกำรั

นิเทศกำรศกึษำัหล กสูตรักระบวนกำรเรียนรู้ักำรว ดักำรประเมินผลกำรศกึษำักำรประก นคุณภำพักำร

ศกึัษำัระบบดูแลช่วยเหลือครูและผูเ้รียนในระด บสูงัมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรนเิทศกำรศกึษำ 

งำนวิชำกำรังำนติดตำมัตรวจสอบัประเมินผลกำรจ ดกำรศกึษำัและจ ดทำรำยงำนโดยแสดงให้เห็นว่ำมีั

กำรวิจ ยและพ ฒนำัสร้ำงองค์ควำมรูใ้หม่ัเพื่อนำผลไปใช้ในกำรพ ฒนำกำรันเิทศกำรศกึษำัมีกำรเผยแพร่ั

อย่ำงกว้ำงขวำงัมีกำรถ่ำยทอดและได้ร บกำรยอมร บและมีกำรพ ฒนำตนัและพ ฒนำวิชำชีพมีเทคนิคช น้สูงั

ในกำรนเิทศอย่ำงมปีระสิทธิภำพัประสิทธิผลัสำมำรถพ ฒนำันว ตกรรมกำรนเิทศกำรศึกษำจนเป็นั

แบบอย่ำงแก่วิชำชีพส่งผลใหค้รูและบุคลำกรในเขตพืน้ที่กำรศกึษำัสำมำรถจ ดกระบวนกำรเรียนรู้บรรลุั

เป้ำหมำยของหล กสูตรัมคีุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพืน้ที่กำรศกึษำและ

กระทรวงศึกษำธิกำรัเป็นผู้มีวิน ยคุณธรรมัจรยิธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพั 

 

ขอบข่ายงาน 

1.ังำนนิเทศกำรศกึษำััปฏิบ ติหน้ำที่เกี่ยวก บงำนวิชำกำรและงำนนิเทศกำรศกึษำเพื่อปร บปรุง

กำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนัศึกษำัค้นคว้ำทำงวิชำกำรัและวิเครำะห์ั วิจ ยัติดตำมัตรวจสอบ

ตลอดจนประเมินผลเพื่อพ ฒนำกำรจ ดกำรเรียนกำรสอนให้มปีระสิทธิภำพยิ่งขึน้ 

๒ัังำนประสำนงำนกำรประก นคุณภำพภำยภำยนอก 

2.1 ประสำนงำนก บสถำนศกึษำในส งก ดัเพื่อเตรยีมควำมพร้อมร บกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอกจำกัสมศ.กำรส่งข้อมูลัเอกสำรเพิ่มเติมเพื่อขอร บกำรประเมินัรวมท ้งติดตำมก ำหนดกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำในส งก ดตำมรอบกำรประเมินจำกัสมศ. 

2.2 ส่งเสริมัสน บสนุนสถำนศกึษำให้น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกัไปใช้ในกำร

วำงแผนพ ฒนำคุณภำพกำรศกึษำัรว่มปร บแผนพ ฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำเพื่อขอร บกำร

ประเมินภำยนอก(ซ้ ำ)ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 

2.3 จ ดท ำข้อมูลสถำนศกึษำที่เข้ำร บกำรประเมินคุณภำพภำยนอกััประสำนก บ

สถำนศกึษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมร บกำรประเมินภำยนอก 

2.4 ประสำนงำนก บส ำน กงำนร บรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศกึษำในกำร

ตรวจสอบข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพััเพื่อให้ได้ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ถูกต้องและน ำผล

กำรประเมนิไปใช้พ ฒนำคุณภำพกำรจ ดกำรศกึษำ 

2.5 ส่งเสริมัสน บสนุนพ ฒนำบุคลำกรเขตพื้นที่กำรศกึษำัและสถำนศกึษำให้มคีวำมรู้

ควำมเข้ำใจระบบประก นคุณภำพภำยในสถำนศกึษำัก บหล กเกณฑ์วิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกัจำกั

สมศ.ในทุกระด บกำรศกึษำ 

2.6 นิเทศัตดิตำมัก ำก บัให้สถำนศกึษำด ำเนินกำรเกี่ยวก บจ ดกำรศึกษำักำรเตรียม

ควำมพรอ้มร บกำรประเมินคุณภำพภำยนอกทุกแห่งในเขตพื้นที่ััให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ 

๔ 



2.7 ประเมินควำมพร้อมัของสถำนศึกษำในส งก ดเพื่อัพร้อมร บกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอก 

2.8 รวบรวมผลกำรประเมินัจ ดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

ให้เป็นปัจจุบ นัสะดวกส ำหร บกำรน ำผลประเมินคุณภำพกำรศกึษำัไปใช้ในกำรวำงแผนพ ฒนำคุณภำพ

กำรศกึษำ 

2.9 จ ดท ำเอกสำรรำยงำนััส งเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกัเผยแพร่และ

น ำไปใช้ในกำรพ ฒนำคุณภำพกำรศกึษำ 

3.ังำนศกึษำัค้นคว้ำัวเิครำะห์ััวิจ ยััโดยศึกษำค้นคว้ำัวจิ ยในเนื้อหำที่เกี่ยวข้องก บกำรจ ดกำร 

เรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ส งคมศกึษำัศำสนำัและว ฒนธรรมัักำรพ ฒนำแนวทำงกำรว ดและประเมินผล

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ส งคมศกึษำัศำสนำัและว ฒนธรรมััตลอดจนกำรส่งเสริมมำตรฐำนและกำรประก น

คุณภำพกำรศกึษำ 

4.ัังำนส่งเสริมและให้บริกำรด้ำนวิชำกำรััด ำเนินงำนส่งเสริมผู้บริหำรััครูได้พ ฒนำตนเองัโดย

ศกึษำหำควำมรูเ้กี่ยวก บเครื่องมือกำรว ดและประเมินผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ส งคมศกึษำัศำสนำัและ

ว ฒนธรรมััักำรจ ดกำรเรยีนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ส งคมศึกษำัศำสนำัและว ฒนธรรมัักำร

พ ฒนำแนวทำงกำรว ดและประเมินผลัตลอดจนกำรดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อพ ฒนำคุณภำพสู่

มำตรฐำนกำรศกึษำ 

5.ังำนโครงกำรตอ่เนื่องััตำมนโยบำยัสพฐ. 

-ัโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

6.ังำนอื่นัๆัที่ไดัั้ร บหมอบหมำย 

 

 

 

งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

   งานสง่เสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
   

ภายในสถานศึกษา    
    

    

 

  การให้คำปรึกษา ชว่ยเหลอื หรือแนะน ำสถานศกึษา 
งานส่งเสริมพัฒนาระบ   เพื่อให้การประกันคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษำ 

การประกันคุณภาพ   พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

การศกึษา 
   

   

  งานสง่เสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ 
   
   

ภายในและภายนอกสถานศกึษา    
    

    

   งานศึกษาค้นควา้ วิเคราะห์ วจิยั มาตรฐานและ 
   

   การประกันคุณภาพการศึกษา 
     

๕ 



วัตถุประสงค ์

1.ัเพื่อใหม้ีแนวทำงกำรนเิทศักำรบริหำรและกำรจ ดกำรศกึษำในเขตพืน้ที่กำรศกึษำัและ

สถำนศกึษำ 

2.ัเพื่อสง่เสริมให้สถำนศกึษำัมรีะบบประก นคุณภำพภำยในสถำนศกึษำตำมมำตรฐำน 

กำรศกึษำชำติ 

3.ัเพื่อสง่เสริมักำรศกึษำัวิจ ยัและพ ฒนำให้เขตพืน้ที่กำรศกึษำและสถำนศกึษำมีคุณภำพได้

มำตรฐำน 

 

1. งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑.ัศกึษำระบบหล กเกณฑ์ัวิธีกำรักำรประก นคุณภำพภำยในสถำนศกึษำตลอดจน 

กฎเกณฑ์ัระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.ัศกึษำัค้นคว้ำัหล กกำรัแนวคิดัและทฤษฎีเกี่ยวก บกำรจ ดท ำมำตรฐำนกำรศกึษำัแล้ว

น ำมำวิเครำะหเ์ปรียบเทียบก บมำตรฐำนกำรศกึษำชำติและระด บเขตพื้นที่กำรศกึษำ 

 ๓.ัส่งเสริมและสน บสนุนให้สถำนศกึษำสร้ำงควำมตระหน กัควำมรู้ัควำมเข้ำใจเกี่ยวก บกำร

พ ฒนำคุณภำพและกำรประก นคุณภำพกำรศกึษำแก่บุคลำกรทุกคน 

 ๔.ัส่งเสริมและสน บสนุนให้สถำนศกึษำก ำหนดมำตรฐำนระด บสถำนศกึษำัให้สอดคล้องก บ 

สภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรของชุมชนั/ท้องถิ่นัรวมท ้งกำรก ำหนดต วบ่งชีแ้ละเกณฑใ์นกำรแปลผล

และต ดสินกำรผำ่นมำตรฐำนพร้อมท ้งจ ดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ัระหว่ำงสถำนศกึษำด้วยก น 

 ๕.ัร่วมก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพ ฒนำระบบประก นคุณภำพท ้งระด บเขตพื้นที่กำรศึกษำัและ

ระด บสถำนศกึษำ 

 ๖.ัส่งเสริมให้สถำนศกึษำจ ดัสรำ้งระบบประก นคุณภำพภำยในสถำนศกึษำััโดยมีหล กกำร

และแนวคิดอยู่บนพืน้ฐำนกำรปร บปรุงพ ฒนำ 

 ๗.ัันิเทศัตดิตำมักำรจ ดสร้ำงัพ ฒนำระบบกำรประก นคุณภำพภำยในสถำนศกึษำั 

 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

สถำนศกึษำมีควำมสำมำรถในกำรจ ดัสร้ำงัระบบประก นคุณภำพภำยในสถำนศกึษำได้อย่ำงมี

คุณภำพ 

กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑ั.ัพระรำชบ ญญ ติกำรศกึษำแหง่ชำติัพ.ศ.ั2542 แก้ไขเพิ่มเติมั(ฉบ บที่ั๒)ัพ.ศ.ั๒๕๔๕ัและั 

(ฉบ บที่ั๓)ัพ.ศ.ั๒๕๕๓ 

๒.ักฎกระทรวงกำรประก นคุณภำพกำรศกึษำพ.ศ.ั๒๕๖๑ั(๒๐ักุมภำพ นธ์ัพ.ศ.ั๒๕๖๑) 

 

๖ 



๒.งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑.ััจ ดท ำระบบกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศกึษำััระด บเขตพื้นที่กำรศกึษำ 

 ๒.ันิเทศสถำนศกึษำััเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพภำยใน

สถำนศกึษำโดยกำรประเมินตนเอง 

 ๓.ัร่วมก บสถำนศกึษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อหำจุดพ ฒนำและน ำมำเป็น 

แนวทำงในกำรปร บปรุงสถำนศึกษำที่ย งไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ 

 ๔.ัจ ดต ้งคณะทำงำนเพื่อร บผิดชอบและให้ควำมช่วยเหลอืสถำนศกึษำที่ย งไม่ได้มำตรฐำน

ตำมเกณฑอ์ย่ำงเป็นระบบ 

 ๕.ัจ ดต ้งคณะกรรมกำรระด บเขตพื้นที่กำรศกึษำัด ำเนินกำรตรวจสอบัวเิครำะห์ 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศกึษำัเพื่อกำหนดนโยบำยในกำรพ ฒนำกำรประก น 

คุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 

 ๖.ััจ ดท ำระบบสำรสนเทศผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 

   

ััััััััััั๗.ัจ ดท ำเอกสำรเผยแพรต่ วอย่ำงสถำนศกึษำที่ผ่ำนเกณฑก์ำรประเมินมำตรฐำน 

จำกคณะกรรมกำรระด บเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 

ััััััััััั๘.ันิเทศััตดิตำมัก ำก บัสถำนศึกษำทุกแห่งใหไ้ด้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ั 

 

             ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

ัััััััััััััสถำนศกึษำทุกแหง่ในเขตพื้นัที่กำรศกึษำได้ร บกำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน 

สถำนศกึษำััท ้งโดยวิธีกำรประเมินตนเองัและจำกคณะกรรมกำรระด บเขตพื้นที่กำรศกึษำ 

            กฎหมาย  ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ัััััััััััั๑ั.ัพระรำชบ ญญ ติกำรศึกษำแหง่ชำติัพ.ศ.ั2542 แก้ไขเพิ่มเติมั(ฉบ บที่ั๒)ัพ.ศ.ั

๒๕๔๕ัและั(ฉบ บที่ั๓)ัพ.ศ.ั๒๕๕๓ 

ัััััััััััั๒.ักฎกระทรวงกำรประก นคุณภำพกำรศกึษำพ.ศ.ั๒๕๖๑ั(๒๐ักุมภำพ นธ์ัพ.ศ.ั๒๕๖๑) 

 

          ๓. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

          ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

ััััััััััััั๑.ัส่งเสริมและสน บสนุนให้สถำนศึกษำประเมินตนเองัและจ ดท ำรำยงำนกำรประเมิน

ตนเองของสถำนศกึษำ 

ััััััััััััั๒.ัพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะก บสถำนศกึษำในกำรจ ดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของ

สถำนศกึษำ 

ััััััััััััั๓.ัประสำนงำนก บสถำนศกึษำที่มคีวำมพร้อมร บกำรประเมินภำยนอกัเพื่อเสนอ 

รำยชื่อสถำนศกึษำต่อส ำน กงำนร บรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศกึษำั(สมศ.) 

๗ 



ััััััััััััั๔.ัประสำนงำนก บสำน กงำนร บรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศกึษำั(สมศ.)ั 

ััเมื่อถึงก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศกึษำ 

ัััััััััััั๕.ัประสำนัตดิตำมผลกำรประเมินภำยนอกัเพื่อนน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรจ ด 

กำรศกึษำข ้นพื้นฐำน 

          ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

ััััััััััสถำนศกึษำมีควำมพร้อมร บักำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

         กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ัััััััััััั๑ั.ัพระรำชบ ญญ ติกำรศึกษำแหง่ชำติัพ.ศ.ั2542 แก้ไขเพิ่มเติมั(ฉบ บที่ัั๒)ัพ.ศ.ั

๒๕๔๕ัและั(ฉบ บที่ั๓)ัพ.ศ.ั๒๕๕๓ 

ััััััััััั๒.ักฎกระทรวงกำรประก นคุณภำพกำรศกึษำพ.ศ.ั๒๕๖๑ั(๒๐ักุมภำพ นธ์ัพ.ศ.ั๒๕๖๑) 

 

        ๔. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

        ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

ััััััััััััั๑.ัศกึษำัวเิครำะห์ั วิจ ยัมำตรฐำนกำรประก นคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศกึษำ

ของแต่ละหนว่ยงำน 

ััััััััััััั๒.ัส่งเสริมัสน บสนุนและหรือร่วมก บสถำนศกึษำด ำเนินกำรวิจ ยมำตรฐำนและกำร

ประก นคุณภำพกำรศกึษำัั 

ััััััััััััั๓.ััส่งเสริมัสน บสนุนให้สถำนศกึษำนำผลกำรวิจ ยมำตรฐำนและกำรประก นคุณภำพ

กำรศกึษำมำใช้ในกำรพ ฒนำระบบประก นคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 

ััััััััััััั๔.ััรวบรวมและเผยแพรผ่ลกำรวิจ ยมำตรฐำนและกำรประก นัคุณภำพกำรศกึษำของ

สถำนศกึษำั 

ััััััััััััั๕.ันิเทศัตดิตำมักำรวิจ ยมำตรฐำนและกำรประก นัคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำ

และนำผลมำใช้ในกำรพ ฒนำระบบประก นคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 

          ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

ััััััััััสถำนศกึษำทุกแหง่น ำผลกำรวิจ ยมำตรฐำนและกำรประก นัคุณภำพกำรศึกษำัมำใช้ในกำร

พ ฒนำระบบประก นคุณภำพภำยในสถำนศกึษำให้มปีระสิทธิภำพัััััั 

          กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ััััััััััั๑ั.ัพระรำชบ ญญ ติกำรศกึษำแหง่ชำติัพ.ศ.ั2542 แก้ไขเพิ่มเติมั(ฉบ บที่ั๒)ัพ.ศ.ั

๒๕๔๕ัและั(ฉบ บที่ั๓)ัพ.ศ.ั๒๕๕๓ 

ััััััััััั๒.ักฎกระทรวงกำรประก นคุณภำพกำรศกึษำพ.ศ.ั๒๕๖๑ั(๒๐ักุมภำพ นธ์ัพ.ศ.ั๒๕๖๑) 
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5. งานโครงการต่อเน่ือง  ตามนโยบาย สพฐ. 

           การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจรติ” (โครงการโรงเรียนสุจรติ)ัได้ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตรช์ำติ

ว่ำด้วยกำรป้องก นปรำบปรำมกำรทุจริตัระยะที่ั3ั(พ.ศ.ั2560ั–ั2564)ัยุทธศำสตร์ชำติที่ั1ั

สร้ำงส งคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติัและยุทธศำสตรท์ี่ั4ัพ ฒนำระบบป้องก นกำรทุจริตเชงิรุกัเพื่อ

พ ฒนำน กเรียนัครูััผูบ้ริหำรัและบุคลำกรทำงกำรศกึษำัของส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำ

ข ้นพื้นฐำนัให้เกิดคุณล กษณะั5ัประกำรของโรงเรียนสุจรติัได้แก่ั 

1. ท กษะกระบวนกำรคิดั 

2. มีวนิ ยั 

3. ซื่อส ตย์สุจริตั 

4. อยู่อย่ำงพอเพียงั 

5. จติสำธำรณะั 

สถำนศกึษำต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงของปฎิญญำโรงเรยีนสุจริตท ้งั3ัดำ้นัคือัดำ้น

กำรป้องก นัััดำ้นกำรปลูกฝังัและด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำย เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 

 การด าเนินการ 

1. โรงเรียนสุจริตต้นแบบัจ ำนวนั1ัโรงััและโรงเรียนเครือข่ำยจ ำนวนั117ัโรงจ ด

กิจกรรม 

กำรเรียนรูเ้พื่อปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อส ตย์สุจริต 

2. โรงเรียนสุจริตต้นแบบั(อพป.คลองน้ ำใส) ด ำเนินกิจกรรมสรำ้งส ำนึกพลเมืองัพร้อมร บ 

กำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำกส ำน กงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 

3. ครูัน กเรียนัและชุมชนในโรงเรยีนเครือขำ่ยโรงเรียนสุจริตร้อยละั20ัจ ำนวนั26ัโรงั

ได้ร บ 

กำรพ ฒนำควำมรู้ัและท กษะกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมควำมซื่อส ตย์สุจรติักำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตผำ่น

กิจกรรมบริษ ทสร้ำงกำรดี 

4. โรงเรียนสุจริตเครือข่ำยร้อยละ30 และั40ัจ ำนวนั78ัโรงัด ำเนินกิจกรรมค่ำย

เยำวชนคนดี 

ของแผ่นดินั(เยำวชนไทยห วใจัSTRONG)ั และกิจกรรมัป.ป.ช.ัสพฐ.น้อยั/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนัเพื่อ

สร้ำงควำมรู้ั และสร้ำงค่ำนิยมควำมซื่อส ตย์สุจริตักำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

ัััััััััััั๕.ันิเทศัติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียนสุจริตต้นแบบัและโรงเรียนสุจริต
เครือขำ่ยัตำมแนวทำงและรูปแบบที่ส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข ้นพื้นฐำนก ำหนด 
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     การนิเทศตาม Area Base กระบวนการนิเทศ PIDREA และเทคนิคร่วมคดิ พาทา 

            1. วางแผนงานนิเทศ (Planning: P)            

                 1)ัประชุมช้ีแจงผูบ้ริหำรโรงเรียนัใน  Area Base เพื่อร่วมก ำหนดทิศัทำงกำร

ยกระด บคุณภำพักำรศกึษำของโรงเรียนััััั 

                 2)ัร่ำงปฏิทินกำรนเิทศและแผนกำรนเิทศั 

            2. สร้างแนวทางนิเทศ (Informing: I)              

               1)ักำรอ่ำนกำรเขียนัััััััั 

                 1.1)ัศกึษำแนวทำงกำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนน กเรียนช ้นประถมศกึษำปีที่ 1-6 

ของัสพฐ.ััััััััั 

                1.2)ัศึกษำปฏิทินกำรกำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียน 4 คร ้งัได้แก่ัคร ้งที่ 1 :ัเดือน

มิถุนำยนัคร ้งที ่2 :ัเดือนสิงหำคมัคร ง้ัที่ 3 :ัเดือนพฤศจิกำยนัและคร ้งที่ 4 :ัเดือนมกรำคมัััััััั 

                1.3)ัใช้แบบประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนน กเรียนช น้ประถมศกึษำปีที่ 1-6 ของสพฐ.ััััััััั 

                1.4)ัก ำหนดปฏิทินกำรนิเทศและเขียนแผนกำรนเิทศััััััััััััััั 

            2)ักำรทดสอบมำตรฐำนต วชีว้ ดััััััััั 

               2.1)ัศึกษำมำตรฐำนต วชีว้ ดัตำมหล กสูตรกำรศึกษำข ้นัพื้นฐำนัพุทธศ กรำช 2551 

และฉบ บปร บปรุงัพุทธศ กรำช 2561 ของสพฐ.ััััััััั 

               2.2)ัจ ดท ำโครงสรำ้งกำรทดสอบมำตรฐำนต วชีว้ ดัโดยแบ่งออกเป็น 3 คร ้งัได้แก่ัคร ้ง

ที ่1 :ัเดือนกรกฎำคมัคร ้งที่ 2 :ัเดือนก นยำยนัและคร ้งที่ 3 :ัเดือนธ นวำคมััััััััั 

              2.3)ัสรำ้งแบบทดสอบมำตรฐำนต วชีว้ ดัของัสพท.ัตำมที่ได้ร บมอบหมำยััััััััั 

              2.4)ักำหนดปฏิทินกำรนเิทศและเขียนแผนกำรนเิทศั 

            3. ปฏิบัติการนิเทศ (Doing: D)  

ัััััััััััััันิเทศัตดิตำมักำรอ่ำนกำรเขียนัและกำรทดสอบมำตรฐำนต วชีว้ ดัของโรงเรียนใน  

Area Base ด้วยเทคนิคัรว่มคิดัพำทำัโดยครูผูส้อนัและศกึษำนิเทศก์ัร่วมคิดัพำทำัด งนี้ััััััััััััััั 

             1)ัประเมนิสภำพปัจจุบ นัปัญหำััััััััััััััััััั 

               1.1)ัวเิครำะห์ผลกำรประเมินอ่ำนกำรเขียนัคร ง้ที่ 1 โดยวิเครำะหเ์ป็นรำยช ้นัรำยวิชำั

และัรำยบุคคลัจนกระท ่งถึงัคร ้งัที่ 4                    

               1.2)ัวเิครำะห์ผลกำรทดสอบมำตรฐำนต วชีว้ ดัคร ้งที่ 1 โดยวิเครำะหเ์ป็นรำยช น้ัและั

รำยวิชำจนกระท ่งถึงัคร ้งที่ 3               

             2)ัวเิครำะหจ์ุดเด่นัจุดด้อยัเพื่อัก ำหนดจุดพ ฒนำัััััััััััััััััั 

                2.1)ัวเิครำะห์จุดเด่นัจุดด้อยักำรอ่ำนกำรเขียนััััััััััััััััััััััััั 

                  2.1.1)ัวเิครำะห์จุดเด่นั-ัน กเรียนที่มีผลกำรประเมินักำรอ่ำนกำรเขียนในระด บดี

มำกัดีัเป็นรำยช ้นรำยวิชำัและรำยบุคคลัคร ้งที่ 1-4                    

                  2.1.2)ัวเิครำะห์จุดด้อยั-ัน กเรียนที่มีผลกำรประเมินักำรอ่ำนกำรเขียนัในระด บั
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ปร บปรุงัหรอืพอใช้ัเป็นรำยช น้ัรำยวิชำัและรำยบุคคลัคร ้งที่ 1-4 

                2.2)ัวเิครำะห์จุดเด่นัจุดด้อยักำรทดสอบมำตรฐำนต วชีว้ ดััััั 

                    2.2.1)ัวเิครำะหจ์ุดเด่นั–ัน กเรียนที่มีผลทดสอบมำตรฐำนต วชีว้ ดัที่มรี้อยละกำร

ตอบัผดินอ้ยที่สุดตำมล ำด บัเป็นรำยช น้ัและรำยวิชำัคร ้งที่ 1-3                         

                   2.2.2)ัวเิครำะหจ์ุดด้อยั-ัน กเรียนที่มีผลทดสอบมำตรฐำนต วัช้ีว ดัที่มรี้อยละกำร

ตอบัผดิมำกที่สุดตำมลำด บัเป็นรำยช น้ัและรำยวิชำัคร ้งที่ 1-3               

              3)ัหำแนวทำงพ ฒนำัััััััััััััััััััั 

                  3.1)ัสร้ำงข้อตกลงในกำรพ ฒนำัฝกึฝนัจ ดล ำด บควำมส ำค ญัมีปัญหำใดที่ตอ้ง

ด ำเนินกำรัปร บปรุงก่อนหล งััััััััััััััััััั 

                 3.2)ัครูผู้สอนสร้ำงสื่อและเครื่องมอืในกำรจ ดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ั(เอกสำรเสริม, 

เปลี่ยนวิธีสอน)ััััััััััััััััััััั 

                 3.3)ัครูผูส้อนก ำหนดแผนกำรจ ดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ััััััััััััััั 

              4)ัลงมอืปฏิบ ติััััััััััััััััััั 

                 4.1)ัครูผู้สอนจ ดักิจกรรมกำรเรยีนรู้ตำมแผนที่ก ำหนดัและรำยงำนผลกำรจ ด

กิจกรรมกำรัเรียนรูต้่อผูบ้ัริหำรโรงเรียนัั 

                4.2)ัศกึษำนิเทศก์ปฏิบ ติกำรนเิทศัโดยนิเทศเป็นรำยบุคคลับ นทึกผลกำรนเิทศผ่ำน

สื่อนเิทศัในระบบัSchool Notes             

             5.ัติดตำมผลัปร บปรุงแก้ไขัและประเมินผลกำรนเิทศัันิเทศัประเมินควำมแตกต่ำงของ

สภำพก่อนักำรด ำเนินงำนั(บ นทึกกำรนเิทศ)ัและหล งกำรด ำเนินงำนั(รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ)ั 

            4. สะท้อนผลปฏิบัติการนิเทศ (Reflecting: R)     

                1)ัระด บโรงเรียนั–ัผูบ้ัริหำรัครูผู้สอนในโรงเรียน Area Base และศึกษำนิเทศก์ั

ประชุมัสะท้อนัผลปฏิบ ติกำรนเิทศโรงเรียนใน Area Base เพื่อวิเครำะห์หำจุดเด่นจุดควรพ ฒนำั

เป็นแนวทำงกำรนิเทศคร ้งต่อไป              

                2)ัระด บส ำน กงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำั–ัศึกษำนิเทศก์ทุกคนในส ำน กงำนเขตพืน้ที่

กำรศกึษำยโสธรัเขต 2 ประชุมสะท้อนผลปฏิบ ติกำรนิเทศโรงเรียนใน Area Base ของศึกษำนิเทศก์ั

เพื่อวิเครำะห์หำัจุดเด่นจุดควรพ ฒนำัเป็นภำพรวมของกำรนิเทศคร ้งตอ่ไปั 

            5. ประเมินภาพความส าเร็จ (Evaluating: E)       

               1)ัค ดเลือกรูปแบบหรอืวิธีปฏิบ ติที่ดีั(Best Practice)ัของผูบ้ริหำรโรงเรียนัครูผูส้อนั

และัศกึษำนิเทศก์ััััััััััััััั 

                2)ัผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอนัประเมินควำมพึงพอใจตอ่ศกึษำนิเทศก์ัและ

กระบวนกำรนเิทศ 

            6. พัฒนารูปแบบการนิเทศ (Action: A)ััััััััั 

ััััััััััััััั1)ัอภปิรำยสรุปผลปฏิบ ติกำรนิเทศัติดตำมัตรวจสอบัและประเมินผลกำรจ ด

กำรศกึษำัเพื่อวำงแผนในปีงบประมำณต่อไปััััััััััััััั 

๑๑ 



              2)ัจ ดท ำรำยงำนผลปฏิบ ติกำรนิเทศัและเผยแพร่ตอ่หนว่ยงำนตน้ส งก ดัและหนว่ยงำนั

ที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนบทา้ยประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศกึษาขั้นพืน้ ฐาน 

ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศกึษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจานวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรยีน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

แตล่ะมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรยีน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

1)  มีความสามารถในการอ่า น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 

6)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

1)  การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษ ากาหนด 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน  ์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๑๕ 



2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อน กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖ 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ....................... 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก  

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนสิัยที่ด ี และดูแลความปลอดภัยของ 

ตนเองได้ 

 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จติใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณไ์ด้  

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม  

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพืน้ฐานและแสวงหาความรู้ได้  

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบรหิารและจัดการ  

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น  

๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน  

๒.๓  ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์  

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ  

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 

 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม  

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

๓.๒สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

๓.๓จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรูใ้ช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

๓.๔ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  
 

๑๗ 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ................................. 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรยีน  

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน  

     ๑)  มีความสามารถในการอา่น  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  

     ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมวีิจารณญาณ  อภปิราย  แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม  

     ๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร  

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ  

๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน  

     ๑)  การมคีุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

      ๒)  ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม  

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบรหิารและจัดการ  

๒.๑  การมเีป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา  

๒.๓ ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมคีูณภาพ  

๒.๖จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

๑๘ 



มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

๓.๑ จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิต

ได้ 

 

๓.๒ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

๓.๓มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชงิบวก  

๔.๔ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน  

๓.๕มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑.       ศกึษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒.      การก าหนดค่าเป้าหมาย  แตล่ะมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม     ร้อยละ 90-100 

ระดับ  ดีเลิศ           ร้อยละ 80-89 

ระดับ  ดี    ร้อยละ 70-79 

ระดับ  ปานกลาง     ร้อยละ 60-69 

ระดับ  ก าลังพัฒนา  ร้อยละ 50-59 

๓.       การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรอื  

เป็นรอ้ยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๑๙ 
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