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คานา
คู่ มื อ การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ
การด าเนิ น งานตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
กระทรวงศึกษาธิก าร การบริ ห ารจั ด การคุณภาพภายในสถานศึก ษา จะต้ องมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งว่ า การจั ด การศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพ โดย
สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การกากับ ดูแลและสนับสนุน ส่งเสริมของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วยกรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และใช้เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษามั ธ ยมศึก ษา เขต 35 หวั งว่ า สถานศึ กษาในสั ง กัด ทุ กแห่ ง จะได้ รั บ
ประโยชน์จากการศึกษาเอกสารเล่มนี้ ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

นางสาววาสนา บุญมาก
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 1
บทนา
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูประบบประเมิน และประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจานวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษา ไม่ยุ่งยาก สร้าง
มาตรฐานระบบการประเมินที่ลดการจัดทาเอกสารที่ใช้ในการประเมิน เน้นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพตาม
บริบทของสถานศึกษา และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จานวน 4 มาตรฐานได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งให้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตาม
กรอบมาตรฐานใหม่ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมมาตรฐาน ประเด็นการพิจารณาตามบริบทของ
สถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม
การรายงานผลการดาเนินงานจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานเพื่อการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ที่ ส ะท้ อ นภาพความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานตามบริ บ ทของ
สถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา การจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีประโยชน์
ดังนี้
1. สถานศึ ก ษามี ฐ านข้ อ มู ล การด าเนิ น งานปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาในปีถัดไป
2. สถานศึ ก ษามี ข้ อ มู ล สารสนเทศเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องให้ความสาคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน
3. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์เพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน
4. พ่อแม่ ผู้ปกครองตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในแต่ละมาตรฐาน และทราบส่วนที่เป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
5. หน่ว ยงานต้น สังกัด หรือหน่ว ยงานที่มี หน้าที่กากับดูแลสถานศึกษามีฐานข้อมูลในการกาหนด
นโยบาย ช่วยเหลือ และแนะนาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
6. สถานศึกษาใช้รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา และใช้เป็น ข้อมูลเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
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วิธีการนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
การนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กระทรวง
ประกาศสู่การปฏิบัติสถานศึกษาสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1. ศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมกันพิจารณา
และกาหนดเป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน กาหนดค่าเป้าหมายและประกาศให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐาน และประเด็น การพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามบริบทของ
สถานศึกษา
2. กาหนดวิธีการพัฒนา และจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้การดาเนินงาน
ของสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานและประเด็นการพิจารณา
3. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามที่กาหนดไว้
4. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้ง
รายงานผลให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)
5. ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการพิจารณาที่กาหนด
6. เก็บรวมรวมข้อมูลสรุปและรายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ (ข้อที่1)
ขั้นตอนการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
การจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีขั้นตอน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
3. สรุปและจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. นาเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. เผยแพร่ต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดการดาเนินงาน
แต่ละขั้นตอน ดังนี้
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการควรประกอบด้วย คณะบุคคลจากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ฯลฯ
5.2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลการดาเนินงาน โครงการ
และกิจ กรรมของสถานศึ กษาตามมาตรฐานเพื่ อการประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษา ขั้น ตอนนี้ มี
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ความสาคัญที่จะทาให้รายงานมีความสมบูรณ์ครบถ้ว นตามรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถานศึกษากาหนด
5.3 สรุปและจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษานาข้อมูลที่รวบรวมได้ในขั้นที่ 2 มาสรุปและเขียนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามรูปแบบที่สถานศึกษากาหนด แต่ต้องมีประเด็นสาคัญสอดคล้องตามที่หน่วยงานต้น
สังกัด หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลต้องการเพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ในการกาหนดนโยบาย
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งเป็นข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาต่อไป
5.4 นาเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สถานศึกษานารายงานที่เขียนเสร็จสมบูรณ์แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพื่อรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
5.5 เผยแพร่ต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษานารายงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้วเผยแพร่
ต่อสาธารณชน และผู้ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ครู ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมผ่านสื่อต่างๆเช่น แผ่นพับ จุลสาร วารสาร Websiteของโรงเรียนหรือชี้แจงในการ
ประชุมครู การปฐมนิเทศผู้ปกครอง เป็นต้น
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บทที่ 2
บทบาทและหน้าที่
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. บทบาทหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัด
การจัดการศึกษาที่สามารถพัฒ นาคนให้มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีของสังคมเป็นเรื่องที่
สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และเน้นให้นักเรียนได้แสดงและพัฒนาศักยภาพ
ในตนเองได้อย่างเต็มที่ เช่น รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จั กเรียนรู้ด้วย
ตนเอง รู้ จั กใช้เทคโนโลยี ในการสื่ อสาร สามารถปรับตั ว เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
ด้ว ยเหตุ นี้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในด้ า นการจั ด การศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพในการจั ด
การศึกษาของไทย โดยการนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนา ซึ่งจะต้องมีระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ ผ สมผสานอยู่ ใ นกระบวนการบริ ห ารและจั ด การเรี ย นการสอนตามปกติ ข อง
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและมีการประเมินภายนอกจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สถานศึกษาจะจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมุ่งหวังให้เด็กที่จบการศึกษาจากสถานศึกษามีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนดหน่วยงานต้นสังกั ดของสถานศึกษา ในที่นี้หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสาคัญใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งนอกจากดูแลสถานศึกษาแล้ว ยังต้องกาหนด
นโยบายช่วยเหลือ ส่ งเสริม สนั บสนุน และตรวจสอบติดตามให้สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาอีกด้วย โดยบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด พอสรุปได้ดังนี้ดังนี้
(1) สร้างจิตสานึกและค่านิยมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เกิดแก่บุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงาน
(2) ประกาศนโยบาย/ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับสถานศึกษา
(3) กาหนดมาตรการในการสนั บ สนุ นและช่ว ยเหลื อในการผลั กดั นในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ป ระสบความส าเร็ จ สามารถดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการ
ทางด้านงบประมาณและบุคลากร
(4) กากับ ติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนของการเตรียมการ การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพจากภายนอก
(5) ให้ขวัญกาลังใจแก่สถานศึกษาทุกแห่งที่ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(6) ดาเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
(7) นาผลการตรวจสอบและทบทวนไปใช้และจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
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2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การจัดการศึกษาในสถานศึกษานั้นมุ่ งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีของ
สังคมเป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเน้นให้นักเรียนได้แสดงและ
พัฒนาศักยภาพในตนเองได้อย่างเต็มที่ เช่น รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้ จัก
เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึ กษาให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพตามเป้าหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ง
สาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 48 ได้ระบุไว้ว่า ให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่สถานศึกษาต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษานั้นมีบุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากมายไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้ควรเข้ามามีบทบาทร่วมกัน
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มิใช่เป็นเรื่องของบุคลากรในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว
สาหรับบาทบาทของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษาสรุปได้ดังนี้
นอกจากนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแล้วอาจกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการโดยเฉพาะของเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดาเนินงานตามระบบ ดังนี้
(1) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
(2) จัดให้มีการกาหนดสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระร่วมกับ
สถานศึกษาเป็นรายปี/รายภาค
(3) จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
(4) ดาเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และรายงาน
ผลให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและทบทวนให้สอดคล้องกับการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความ
สะดวก ให้คาปรึกษาและดูแลให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม โดยบทบาทของ
ผู้ บ ริ ห ารนั้ น จะต้ อ งเป็ น ผู้ น า/แกนหลั ก ในทุ ก ขั้ น ตอนของการด าเนิ น การ พอสรุ ป บทบาทของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาได้ดังนี้
(1) พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ เห็นความสาคัญและมีเจตคติที่ ดีต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้นาทั้งในด้านการบริหารและทางด้าน
วิชาการ เพื่อให้ตนเองสามารถทาหน้าที่ผู้นาในการพัฒนาได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธาและ
การยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(2) สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้น
แก่บุคลากรในสถานศึกษา
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(3) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาถือว่าเป็นหน้าที่ของบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
(4) เตรียมการวางแผนและจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สาหรับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(5) ประสานงาน อานวยความสะดวก แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีบทบาทสรุปได้ดังนี้
(1) พัฒ นาตนเองในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(2) ร่วมกับผู้บริหารเตรียมการวางแผนและจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
(3) ดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามแผน โครงการ/กิจกรรมที่วางไว้ โดย
พยายามประสานความร่วมมือในระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนให้
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
(4) ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน เมื่อดาเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้แล้ว
จาเป็นจะต้องทาการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยต้องกาหนดกรอบการประเมิน
ตนเอง สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง ทาการประเมินตนเองตามกรอบที่กาหนดไว้ และทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล หลังจากนั้นคณะกรรมการต้องร่วมกันเขียนรายงานการประเมินตนเองตาม
สภาพที่เป็นจริงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(5) ปรับปรุงพัฒนา หลังจากแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการประเมินตนเองและทราบผล
การประเมินตนเองแล้ว คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ล ะแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ต้องนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและนาไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี
การศึกษาต่อไป
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2.3 บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
หัวใจของการประกันคุณภาพการศึกษา คือการประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งต้องเริ่มต้นที่การประกันคุณภาพภายใน โดยการปฏิรูปการสอนของครู
บทบาทสาคัญของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการสอน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (รุ่ง แก้วแดง
2544: 111-112) การปฏิรูปการสอนของครูเพื่อประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วยบทบาท
หน้าที่สาคัญ 3 ประการ คือ (1) การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ (2) การประเมิน
ตนเอง และ(3) การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่ งครูแต่ละคนสามารถกาหนดกระบวนการทางานของ
ตนเองได้ อาจจาแนกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ (รุ่ง แก้วแดง 2544 : 94-96)
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบ
ทั้งหน่วยของการเรียนที่อาจจะกาหนดเป็นภาคเรียนหรือทั้งปีการศึกษา และนามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่
ตนสอนอยู่
ขั้น ตอนที่ 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถกาหนดสิ่ งที่จ ะ
บรรลุผลหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัด
กิจกรรมและการใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ขั้น ตอนที่ 3 น ากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อ
สร้างสรรค์ความรู้ควบคู่การเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสอน โดยทางานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของ
ครูมาเป็นการทางานร่วมกับผู้เรียน โดยอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้มากน้อย
เพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความสาเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย
มากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มีคาแนะนาเพื่อจะนาไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดย
บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย
สาหรับบทบาทหน้าที่ของครูในการประกันคุณภาพภายในทั้งระบบควรเป็นดังนี้
1. มีการเตรียมความพร้อมของตนเอง โดยทาการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
วิธีการ ขั้นตอนในการประเมินผลภายใน รวมทั้งพยายามสร้างเจตคติที่ดีต่อการประเมินภายใน
2.ให้ความร่ วมมือกับสถานศึกษาในการให้ข้อมูลพื้นฐานทั่ วไปที่คณะกรรมการประเมินผลภายใน
ต้องการ
3.ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ของการประเมิน ผลภายใน เช่น เข้าร่ วมพิจารณาจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลภายใน
สถานศึกษา ร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเครื่องมื อในการจัดเก็บข้อมูลลักษณะต่างๆ ในกระบวนการประเมินผล
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ภายใน ร่วมกันทาการสารวจเก็บข้อมูลที่คณะกรรมการสารวจ ร่วมกันทาการวิเคราะห์ข้อมูล (หากมีความรู้
ด้านการวิเคราะห์) ร่วมกันสรุปผลการประเมิน เป็นต้น
4.ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการร่วมกันกาหนดจุดประสงค์ กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ใน
การประเมินด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาเอง และร่วมกันกาหนดเกณฑ์การตัดสินมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในด้าน
ต่าง ๆ
5. ปฏิบัติหน้าที่หลักหรือหน้าที่ประจาที่รับผิดชอบอย่างมีระบบ ตามกระบวนการและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา เช่น ในหน้าที่การสอนต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ จั ด เตรี ย มเนื้ อหาสาระที่ ถูกต้ องเหมาะสมกับจุด ประสงค์ การเรีย นการสอน จั ดทาสื่ อการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์การเรียนการสอน จัดกิจกรรม วิธีการเรียนรู้ที่สร้างให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้า
หาความรู้สร้างความรู้ด้ว ยตนเอง เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนหลากหลายและเหมาะสมรวบรวมผลสรุป
ผล ประเมินการเรียนการสอน พฤติกรรมของผู้เรียน นาผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
2.4 บทบาทหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
ส่งเสริมร่วมตัดสินใจวินิจฉัยให้ความเห็นชอบในการดาเนินงานของสถานศึกษา เป็นแกนนาประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในด้านทรั พยากรต่าง ๆ ตลอดจนกากับ ดูแลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินกิจกรรมตามแผน การประเมินตนเองของสถานศึกษา รวมทั้ง
การตรวจสอบและรับทราบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เป็นผู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนที่กรรมการ
สถานศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องให้แก่คณะผู้ประเมินภายนอกอีกด้วย
2.5 บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาว่าอยากให้บุตร
หลานของตนเข้ารับการศึกษาแล้วจะมีคุณลักษณะอย่างไร และคอยประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนของตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินกิจกรรมตามแผน การประเมินตนเองของสถานศึกษา การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา รวมทั้งรับทราบ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียนให้แก่คณะผู้ประเมินภายนอกอีกด้วย
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2.6 บทบาทหน้าที่ของชุมชน
ชุ ม ชนนั้ น มี บ ทบาทส าคั ญ ในการก าหนดเป้ า หมาย/วิ สั ย ทั ศ น์ ข องสถานศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางแผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนรวมทั้งรับทราบ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา การปรับปรุงและพัฒนาของสถานศึกษา ซึ่งการที่ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา เพราะจะทาให้ชุมชนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสถานศึกษามองเห็น
คุณค่าและประโยชน์ของตนเอง พร้อมกันนั้นสถานศึกษาก็ได้รับความช่วยเหลือทั้งแรงกายและทุนทรัพย์จาก
คนในชุมชนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้บุคลากรในชุมชน
ยังมีหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้แก่คณะกรรมการ
ผู้ประเมินภายนอกอีกด้วย
จากบทบาทของผู้บ ริ ห ารและผู้ ที่เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษาที่กล่ าวมาแล้ ว ข้างต้น สรุปได้ว่า
ผู้บริหารและคณะครูนั้นมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดและมีอิทธิพลในการหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดี มีความสามารถและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จึงมี
ความจาเป็นผู้บริหารและคณะครูจะต้องมีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันคิดร่วมกันทา โดย
อาศัยการทางานเป็นทีมและการประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกระบวนการที่กล่าวมาแล้ว มีแนวทางและขั้นตอนเพื่อสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเต็มศักยภาพ และให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. ขั้นการเตรียมการ
1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประกัน
คุณภาพภายในและการทางานเป็นทีม ซึ่งจะจัดทาการชี้แจงทาความเข้าใจโดยใช้บุคลากรภายในสถานศึกษา
หรือวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมรับทราบพร้อม
กัน และต้องพัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้บุคลากรทุกคนเกิดความมั่นใจในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในแต่ละปี ต่อมาเน้นเนื้ อหาการกาหนดกรอบและแผนการประเมิน การสร้าง
เครื่องมือประเมินและการรวบรวมข้อมูล ในช่วงท้ายเน้นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลการ
ประเมินและการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Study Report)
1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการประสานงาน กากั บดูแล ช่วยเหลือสนับสนุนให้
ทุกฝ่ายทางานร่วมกันและเชื่อมโยงเป็นทีม โดยการตั้งคณะกรรมการควรพิจารณาตามแผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารซึ่งฝ่ายที่รับผิดชอบงานใดควรเป็นกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและประเมินคุณภาพงานนั้น
2. ขั้นการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน
2.1 การวางแผน จะต้ อ งมี ก ารก าหนดเป้ า หมาย แนวทางการด าเนิ น งาน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน
ระยะเวลาและทรั พยากรที่ต้ องใช้ ส าหรั บ แผนต่า งๆ ที่ค วรจั ดท าคือ แผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพและแผนงบประมาณ เป็นต้น
.2.2 การปฏิบัติตามแผน ซึ่งในขณะดาเนินการต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาและผู้บริหาร
ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทางานอย่างมีความสุข จัดสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติ กากับ ติดตามการทางานทั้งระดับบุคลากร รายกลุ่ม รายหมวด และให้การนิเทศ
2.3 การตรวจสอบประเมินผล ซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะทาให้ได้
ข้อมูลย้อนกลับที่แสดงว่าการดาเนินงานที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายเพียงใด โดยการประเมินต้องจัดวางกรอบการ
ประเมิน จัดหาหรือจัดทาเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความข้อมูล และการตรวจสอบ
ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
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2.4 การน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง งาน เมื่ อ แต่ ล ะฝ่ า ยประเมิ น ผลเสร็ จ แล้ ว จะส่ ง ผลให้
คณะกรรมการรั บ ผิ ดชอบน าไปวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และแปลผลแล้ ว นาเสนอผลต่อผู้ เกี่ยวข้องเพื่อนาไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร นาไปวางแผนในระยะต่อไป และจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
หรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง
3. ขั้นการจัดทารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจาปี เมื่อสถานศึกษาดาเนินการประเมินผล
ภายในเสร็จแล้วจะจั ดทารายงาน โดยเริ่มจากรวบรวมผลการดาเนินงานและผลการประเมินมาวิเคราะห์
จาแนกตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงาน
กิจ กรรมเสนอแนะส าหรับ การดาเนินการประเมินผลภายในของสถานศึกษา มีดังนี้ (สถาบัน
ส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 23-160)
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อม เป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
เจตคติที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจและแต่งตั้งคณะทางาน รวมทั้งการเตรียมความ
พร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการประเมินผลภายใน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้
1.1 สารวจข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
(1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา
(2) สารวจความรู้ความเข้าใจ เจตคติต่อการประเมินผลภายในของบุคลากร
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลภายในของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการนี้ควรจะ
ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน รวมกันประมาณ 15-20 คน
1.3 จัดเตรียมงบประมาณและสิ่งอานวยความสะดวกในการดาเนินงานประเมินผลภายใน ซึ่ง
งบประมาณส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่จ ะจัดเก็บ แหล่งข้อมูล ประเภทหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล ซึ่ง
ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ เป็นต้น
1.4 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องกาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการในการประเมินผล
ภายในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมการจนถึงการสรุปผลและรายงานผลการประเมิน รวมทั้งระบบการ
ติดตามการดาเนินงานอย่างชัดเจน โดยทุกกิจกรรมจะกาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น
1.5 การกากับและติดตามประเมินผลภายใน ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้อง ติดตาม
กากับดูแลให้การดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาสภาพและผลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่ผ่านมา เป็นการ
รวบรวมและนาข้อมูลพื้นฐานรวมทั้งผลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่ผ่านมาแล้ว มาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดทราบเพื่อพิจารณาตัดสินใจในการกาหนดแนวทางการประเมินและการพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง
ซึ่งวิธีการดาเนินการคือ จัดทารายงานสภาพการดาเนินงานของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้นามาเป็น
ข้อมูลพิจารณาตัดสินใจดาเนินการต่างๆ ต่อไป ซึ่งข้อมูลควรประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของสถานศึกษา ได้แก่ ชื่อ ที่ตั้ง ขนาดสถานศึกษา จานวนอาคาร
สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ จานวนครูอาจารย์ จานวนนักเรียน ลักษณะชุมชน
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของสถานศึกษา ได้แก่ นโยบายด้านการบริหาร จัดการ
ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ โดยรายงานว่าที่ผ่านมามีเป้าหมาย
อย่างไรและมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนมากน้อยเพียงไร พร้อมทั้งสรุปเป็นจุดอ่อน จุดแข็งของการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา
กิจกรรมที่ 3 การทาความเข้าใจกับบุค ลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพและผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา เป็นการนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน
และพร้อมที่จะร่วมมือกันดาเนินงานประเมินผลภายในต่อไป ซึ่งมีกิจกรรมย่อยดังนี้
3.1 ส ารวจความเข้ า ใจของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษา โดยจัดทาแบบสารวจการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.2 สารวจสภาพการประเมินผลภายในของสถานศึกษา โดยจัดทาแบบสอบถามความคิดเห็น
ของบุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งแบบสอบถามควรมีหัวข้อดังนี้
(1) ลั ก ษณะการดาเนิน งานของสถานศึ กษาในการประเมิ นผลภายในที่ ผ่ า นมาเป็ น
อย่างไร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องมีการทา หรือไม่ทาอย่างไร
(2) กิ จ กรรมที่ ส ถานศึ ก ษาด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการศึกษาหรือไม่
กิจกรรมที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่จะใช้ในการ
ประเมิน เป็นการกาหนดเป้าหมายที่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษารับรู้และร่วมกันจัดทาว่าจะมีการตรวจสอบ
การทางานของ
4.1 ส ารวจความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยว่ า ต้ อ งการให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น งาน
ประเมินผลภายในดาเนินการในเรื่องใดบ้าง อย่างไรบ้าง
4.2 ให้ บุคลากรทุกฝ่ายศึกษามาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เปรียบเทียบกับกิจกรรมที่
สถานศึกษาดาเนินงานอยู่ว่า กิจกรรมใดที่ควรจัดทาแต่ยังไม่ได้จัดทา กิจกรรมใดที่ทาอยู่แล้วและกิจกรรมใดที่
จะต้องทาเพิ่มเติมจากเดิม
4.3 กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ครอบคลุมความต้องการของบุคลากรที่แสดงไว้
ซึ่งกิจกรรมย่อยที่ควรจัดทามีดังนี้
(1) จัดทาแบบสารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมและ
หัวข้อที่ต้องการจะประเมิน
(2) จัดทาแบบสารวจข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่มีอยู่เดิมแล้วว่ามีสิ่งใดจะนามาใช้กับการ
ประเมินผลภายในได้บ้าง
(3) กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่จะทาการประเมิน
(4) กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยการศึกษา วิเคราะห์จากมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ในการประเมินที่สถานศึกษาจัดทาขึ้น
กิ จ กรรมที่ 5 การก าหนดกรอบการประเมิ น เป็ น การก าหนดแนวทางในการท าการ
ประเมินผลว่าจะดาเนินการอย่างไร เมื่อใดและใครเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องใด ซึ่งวิธีการประเมินจะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของตัวบ่งชี้ เช่น ใช้แบบสอบถามกับตัวบ่งชี้ที่เป็นความรู้ความเข้าใจ ใช้แบบวัดทางจิตวิทยากับตัว บ่งชี้
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ที่เป็นนามธรรม ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมกับตัวบ่งชี้ที่มีพฤติกรรมที่สังเกตได้ ใช้แบบสัมภาษณ์กับตัวบ่งชี้ที่
สะท้อนความรู้สึกหรือความคิดเห็น ใช้วิธีการเก็บจากข้อมูลที่เป็นเอกสารที่มีอยู่แล้วหรือข้อมูลเชิงประจักษ์
สาหรับกิจกรรมย่อยที่ควรจัดทาคือ
5.1 กาหนดแหล่งผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
5.2 กาหนดวิธีการเก็บข้อมูล
5.3 กาหนดขนาดตัวอย่าง
5.4 กาหนดระบบการจัดเก็บข้อมูล
5.5 กาหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
5.6 กาหนดกรอบการประเมิน
กิจกรรมที่ 6 การกาหนดเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีกิจกรรมย่อยที่ควรจัดทาดังนี้
6.1 กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินตัวบ่งชี้
6.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินตัวบ่งชี้ โดยทาเป็นแบบสอบถาม
กิจกรรมที่ 7 การกาหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เป็นการที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ประเมินผลเลือกวิธีการ เครื่องมือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล รูป แบบสอบถาม โครงสร้างคาถามที่จะใช้ และการสร้าง
เครื่องมือประเมินโดยเริ่มตั้งแต่สร้างคาถาม ตรวจสอบคุณภาพ ทดลองใช้ ปรับปรุงก่อนนามาใช้จริง
กิจกรรมที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการกาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บมา
ให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีกิจกรรมย่อยดังนี้
8.1 เตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ โดยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและศึกษาลักษณะ
ข้อมูลเพื่อเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม
8.2 ทาการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น อาจใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย หรือ ฐานนิยม เป็นต้น
8.3 กาหนดวิธีการนาเสนอข้อมูล เช่น เสนอในรูปตารางสถิติ หรือการบรรยาย หรือแบบ
กราฟ
กิจกรรมที่ 9 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษา เป็นการนาผลการประเมิน
มาใช้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของสถานศึกษาต่อไป มี
กิจกรรมย่อยดังนี้
9.1 สรุปผลการประเมิน
9.2 วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษา
9.3 ประเมินความต้องการจาเป็น
กิจกรรมที่ 10 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เป็นการนาจุดอ่อนที่ค้นพบมาวิเคราะห์หา
สาเหตุเพื่อทาการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานต่อไป มีกิจกรรมย่อยดังนี้
10.1 วิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการนา
ปัญหาที่เป็นจุดอ่อนมาระดมความคิดของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข
10.2 กาหนดวิธีการแก้ไขปัญหา
10.3 พัฒนาสถานศึกษาตามวิธีการที่กาหนด โดยจัดทาเป็นโครงการ
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กิจกรรมที่ 11 การจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี เป็นการจัดทา
รายงานผลการประเมิน ตนเองให้ ผู้ เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รู้และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ง
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จัดทาเพื่อ
1. ทาให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถนา
ไปใช้ประโยขน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป
2. ทาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรพัฒนาโดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่าง
เหมาะสม
3. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ขั้นตอนการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
การจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ที่ม า : แนวทางการเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา (Self-Assesment Report: SAR).
(2559). สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน้า 2
แนวทางการเขียน
สถานศึกษาสามารถกาหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาตามความเหมาะสม ตาม
บริบทของสถานศึกษา โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระสาคั ญ
และนาเสนอเป็นรายมาตรฐานที่แสดงให้เห็นเนื้อหาต่อไปนี้
1. ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน น าเสนอข้ อ มู ล พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษาให้ เ หมาะสมเป็ น ไปตามสภาพจริ ง
ประกอบด้วย จานวนบุคลากร จานวนนักเรียน ระดับการจัดการศึกษา เป็นความเรียง
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2. ผลการจัดการศึกษา นาเสนอผลการประเมินตนเองตามาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน โดยแต่
ละมาตรฐานนาเสนอในประเด็นที่ใช้ตอบคาถาม 3 ข้อ คือ 1 ) คุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานใด 2)
หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสถานศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ คืออะไร (สิ่งที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา) และ 3)
คาแนะนาในการพัฒนาสถานศึกษาของตนเพื่อให้ได้ผลประกันคุณภาพภายในเพิ่มขึ้นในปีต่อไป เป็นความเรียง
ที่มีความกระชับ ชัดเจน และสื่อความหมายให้เข้าใจง่าย
3. วิเคราะห์ภาพรวมคุณภาพการจัดการศึกษา นาเสนอสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โดยนาภาพรวมจากการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน มาเขียนเป็นที่มีความกระชับ ชัด เจน และสื่อความหมายให้
เข้าใจง่าย (ตอบคาถาม 3 ข้อ ข้างต้น)
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บทที่ 4
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศ
ให้ ใ ช้มาตรฐานการศึ กษาระดับ ปฐมวั ย ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน และระดั บการศึก ษาขั้ นพื้น ฐานศูน ย์
การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สาหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทาให้
เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคง
รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติ ได้จริงประเมินได้
จริง กระชับ และจานวนน้อยแต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริงข้อมูลที่ได้
เกิดประโยชน์ ในการพัฒ นาการศึ กษาทุกระดับ ตั้ง แต่ระดับสถานศึก ษา ระดับเขตพื้น ที่การศึกษา ระดั บ
หน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การกาหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และคุ ณ ภาพครู มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาชาติ และข้ อ ก าหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ กาหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
ระดับ 1
กาลังพัฒนา
ระดับ 2
ระดับปานกลาง
ระดับ 3
ระดับดี
ระดับ 4
ระดับดีเลิศ
ระดับ 5
ระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิช าการที่เ น้ นคุ ณภาพผู้ เ รีย นรอบด้ า นตามหลั กสู ต รสถานศึก ษา และทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 กาลังพัฒนา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อ สารและการคิดคานวณ ต่ากว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ระดับ 2 ปานกลาง
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
2) ผู้ เรี ย นมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นตามหลั กสู ตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ส ถานศึกษา
กาหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
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ระดับ 3 ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
2) ผู้ เรี ย นมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นตามหลั กสู ตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ส ถานศึกษา
กาหนด
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้
4) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ระดับ 4 ดีเลิศ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสารและการคิดคานวณ สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ ยน ความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
4) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทา งานหรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสารและการคิดคานวณ สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ ยน ความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
4) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมและนาไปใช้เผยแพร่
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
2) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทางานหรืองานอาชีพ
3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้
4) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่ วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
5) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
6) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบสรุปผล
การอ่ า น การเขี ย น การสื่ อ สารและการคิ ด ค านวณตามเกณฑ์ ข องแต่ ล ะระดั บ ชั้ น เอกสารการวั ด และ
ประเมิ น ผลผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น ชิ้ น งานผลงานนั ก เรี ย น บั น ทึ ก การอ่ า น แบบสรุ ป รายงานการประเมิ น
ความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการทางาน รายงานสรุปผล
การทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ร่ อ งรอยการจั ด กิ จ กรรม โครงการ เอกสารหลั ก ฐานแสดงสุ ข ภาวะ
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม
- สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษากาหนด เช่น
การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการทางานร่วมกัน
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การ่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ
- สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เกิดเป็น
คนในท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจในสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่ชอบกับ

คาอธิบายของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารการคิดคานวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูต รการมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละ
ระดับชั้น
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผู้เรียนมี ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้
ทั้งด้วยตัวเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงานชิ้นงาน ผลผลิต
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้เรียนมีความสามารถในใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์
และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิช าการที่เ น้ นคุ ณภาพผู้ เ รีย นรอบด้ า นตามหลั กสู ต รสถานศึก ษา และทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 กาลังพัฒนา
1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดไม่ชัดเจน
2) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
ระดับ 2 ปานกลาง
1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจนเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2) มีร ะบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
ระดับ 3 ดี
1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
3) ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ระดับ 4 ดีเลิศ
1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2) มีร ะบบบริ ห ารจั ดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภ าพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3) ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และทุ ก
กลุม่ เป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
4) พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ตรงตามความต้ อ งการของครู และ
สถานศึกษา
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5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2) มีร ะบบบริ ห ารจั ดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภ าพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนาข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้
3) ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
-ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการกากับนิเทศ
ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ
- สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ
การกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์
พั น ธกิ จ ท าอย่ า งไรบ้ า ง มี ขั้ น ตอนอย่ า งไร การก าหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ด าเนิ น การอย่ า งไร
ใครมีส่ ว นเกี่ ย วข้อ งบ้ าง สถานศึกษามีการดาเนินการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ บริห าร ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร สถานศึกษานาแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ย วข้องเข้ามามีส่ว นร่ว มต่อผลการดาเนินการสถานศึกษาหรือไม่
อย่างไร สถานศึ กษามีเครือข่ายในการทางานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษา
มีการกากับติดตามและวิธีการประเมินผลการดาเนินงานอย่างไร ฯลฯ
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คาอธิบาย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมายวิ สัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา
2.3 ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสั งคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สถานศึกษา
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณา
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 กาลังพัฒนา
1) จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ
ระดับ 2 ปานกลาง
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ระดับ 3 ดี
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
2) ใช้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ระดับ 4 ดีเลิศ
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3) ตรวจสอบและประเมิ น ผู้ เ รี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ มี ขั้ น ตอนโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารวั ด และ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
4) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและมีการ
เผยแพร่
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3) ตรวจสอบและประเมิ น ผู้ เ รี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ มี ขั้ น ตอนโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารวั ด และ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
4) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานต่างๆ เช่น หลั กสู ตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรีย นรู้ บันทึกผล
หลั งสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้าน
ที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลของนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และ
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
- สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่นการใช้คาถามที่หลายหลายระดับ
เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฏิสัมพันธ์ของครูผู้เรียน เช่น
ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น
ความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ความในใจในการร่วมกิจกรรม สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู้ การจั ดกิจกรรมที่ให้ ผู้เรี ยนปฏิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรม
ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ
- สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่ว มในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมกาหนดเกณฑ์การประเมินงาน/ชิ้นงานต่าง ๆ หรือ
ร่ว มประเมิน ผลการเรี ย นหรื อไม่ อย่างไร นักเรียนชอบเรียนวิช าอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ
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คาอธิบาย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพั ฒ นาผู้ เ รี ย น รวมทั้ง ร่ ว มกัน แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ แ ละน าผลที่ไ ด้ ม าให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้ วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รั บ
การฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และแหล่ งเรียนรู้ที่เอื้อต่ อการเรียนรู้มีการใช้สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3.3 มีการบริ ห ารจั ดการชั้น เรี ย นเชิงบวกครูผู้ ส อนมีการบริห ารจัดการชั้นเรีย น โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรั กที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้ อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

บทที่ 5
ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality Monitoring and Audit) เป็นการกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าการดาเนินงานของการปฏิบัติ ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทา
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะ
มีหลักการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. การกาหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
อย่าง
น้อยปีละ1 ครั้ง
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3. การดาเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
4. การจัดทารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อสะท้อนผลให้สถานศึกษานาไป
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
ศึกษานิเทศก์กับการเป็นผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์จะต้องปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพโดยยึ ดถือ
บทบาทในลักษณะ “เพื่อนร่วมวิชาชีพ” และเป็น “กัลยาณมิตร” กับสถานศึกษาและชุมชน โดยเป็นการ
เรี ย นรู้ ร่ว มกัน จึ งจะช่ว ยให้ ผู้ที่เกี่ย วข้องสามารถนาผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนาผลจากการติดตาม
ตรวจสอบเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้นศึกษานิเทศก์ที่ทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา จะต้องแสดงบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการก่อนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
1.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 องค์ประกอบ คือ 1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4)
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในและ 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
1.2 ประชุมวางแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาร่วมกันกับคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบของเขตพื้นที่ ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปรายแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือการ
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ติดตามตรวจสอบ วิธีการเก็บข้อมูลหลักฐาน เกณฑ์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 แบ่ งหน้ า ที่ผู้ ติด ตามตรวจสอบในการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ ตามกฎกระทรวงฯ
1.4 จัดทาปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการติด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่
อาจใช้เวลา 2
วัน หรื อโรงเรี ย นขนาดเล็ ก 1 วั น เป็ น ต้ น และแจ้งให้ ส ถานศึ กษาที่ ได้ รับ การติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพ
การศึกษาทราบ
2. ขั้นตอนระหว่างการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.1 ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงในแต่ล ะองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 8 องค์ประกอบมีการตรวจสอบความถูกต้องจากข้อมูลหลาย ๆ แห่งโดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูล
ระหว่างการติดตามตรวจสอบคุณภาพคณะผู้ติดตามตรวจสอบควรบันทึกข้อมูลที่ค้นพบ เพื่อเป็นหลักฐาน
อ้างอิงในการสรุปผลการติดตามตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลควรจะจดบันทึกโดยทันทีเพื่อให้ข้อมูลมีความ
แม่นยา และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดที่ควรบันทึกประกอบด้วย วัน เวลา
สถานที่ ชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ รายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการ ชื่อเอกสาร กระบวนการปฏิบัติงานและ
ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานเป็นต้น
2.2 รายงานผลการติดตามตรวจสอบขั้นต้นอย่างไม่เป็นทางการ โดยเชิญผู้บริหารและ
ผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังผลการติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้น
สังกัดพร้อมทั้งให้ ข้อสังเกต ชี้แนะและให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษา ทั้งนี้ให้
คณะผู้ติดตาม
ตรวจสอบให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่สถานศึกษามีการซักถาม
3. ขั้นดาเนินการหลังการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3.1 ตรวจสอบความครบถ้ว น ความชัดเจนของข้อมูล เอกสารสนับสนุนหรือเอกสารอ้างอิงที่
เพียงพอ และเชื่อถือได้ตามองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.2 เขียนรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและ
มาตรการเร่ ง รั ด กระบวนการด าเนิ น งานของระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาใน 8
องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ
3.3 นาเสนอรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ต่อสถานศึกษาและ
สาธารณชนทราบพร้อมทั้งนาผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดเตรียมรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษากั บ กระบวนการชี้ แ นะ (Coaching) และการให้ ค าปรึ ก ษา
(Counseling) แก่สถานศึกษา

30
หลังจากศึกษานิเทศก์ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการซึ่งได้แก่
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษาจากแผนการติดตามตรวจสอบ ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและจัดทารายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแล้วศึกษานิเทศก์ควรทาบทบาท
หน้าที่ชี้แนะให้คาปรึกษากับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้มีแนวทาง/วิธีการ ในการไปพัฒนาสถานศึกษา
ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป โดยศึกษานิเทศก์สามารถดาเนินการได้อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ
1. ในขณะที่อยู่ที่สถานศึกษา หลังจากเสร็จสิ้ นกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต้อง
สะท้อนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยการประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คาชี้แนะในเบื้องต้นด้วยวาจา
2. หลังกลับจากสถานศึกษาและจัดทารายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย
กาหนดประเด็นสาคัญที่พบจากการวิเคราะห์สรุปผล พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
ต่อไป
สาหรับในขั้นตอนนี้ หากเป็นไปได้ ศึกษานิเทศก์และต้นสังกัดควรกาหนดประเด็นพร้อมแนวปฏิบัติใน
การพัฒนาที่ชัดเจน จัดทีมไปเยี่ยมเยียนสถานศึกษาเพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากับการชี้แนะ (Coaching) แก่สถานศึกษา
ขั้นตอนการให้คาชี้แนะแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการเสริมสร้างการพัฒนาระบบประกัน
คุณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาให้ เข้ ม แข็ ง มี ขั้น ตอนหลั กส าคั ญ อยู่ 3 ขั้ นตอน ดัง นี้ คื อขั้ นตอนที่ 1การ
เตรียมการก่อนการให้คาชี้แนะขั้นตอนที่ 2การดาเนินการให้คาชี้แนะและขั้นตอนที่ 3การสรุปผลการให้คา
ชี้แนะ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการชี้แนะ
1. การสร้างองค์ความรู้ผู้ทาหน้าที่ให้คาชี้แนะ ต้องมีการสร้างองค์ความรู้เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.2 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
1.3 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.4 คาอธิบายระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
1.5 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรการส่งเสริม
1.6 การให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐาน
1.7 การเขียนรายงานประจาปีของสถานศึกษา
1.8 เรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในกระบวนการให้คาชี้แนะ
ปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศมีความจาเป็นอย่างยิ่ง สาหรับการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะการบริหาร
สถานศึกษา การมีข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ดี ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน จะทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินใจได้
ถูกต้องแม่นยาทันเหตุการณ์มากขึ้น โดยเฉพาะในการวางแผนการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้วยังต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ
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เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ดีควรครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการศึกษา และ
ต้องมี การจั ดเก็บอย่ างเป็ นระบบ ง่ายต่อการนาไปใช้ อันจะส่ งผลให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดตามนโยบายการจั ด
การศึกษา
3. แผนการให้คาชี้แนะและเครื่องมือการให้คาชี้แนะ
การวางแผนเพื่อการให้คาชี้แนะ จะต้องกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการชี้แนะให้ครอบคลุม
ชัดเจน ต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทาในการวางแผน
การชี้แนะ หานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งทาให้สามารถร่วมกัน
กาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของที่จะพัฒนา และร่วมกั นพัฒนา
อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
แผนการให้คาชี้แนะจะต้องมุ่งพัฒนาเจาะลึก และเป็นแผนให้คาชี้แนะที่สามารถในการนาไปใช้ใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แผนและเครื่องมือการชี้แนะสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การให้คาชี้แนะประสบความสาเร็จและมี
ทิศทางที่ชัดเจน ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ทาหน้าที่ให้คาชี้แนะหรือศึกษานิเทศก์ควรมีแผนการชี้แนะ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการให้คาชี้แนะแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการเสริมสร้างการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการให้คาชี้แนะ
ขั้นตอนการดาเนินงานให้คาชี้แนะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้
1. ขั้นศึกษาต้นทุนเดิม เป็นขั้นที่ผู้ให้คาชี้แนะหรือศึกษานิเทศก์ต้องทาความเข้าใจวิธีคิด วิธีการทางาน
และผลที่เกิดขึ้นจากการทางานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใดเพื่อเป็น
ข้อมูลในการต่อยอดการพัฒนาในระดับที่เหมาะสมของแต่ละโรงเรียน ซึ่งในขั้นนี้อาจศึกษาข้อมูลเดิมได้จากร่องรอย
หลักฐานต่างๆได้แก่
1) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4) รายงานประจาปีของสถานศึกษา
5) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
6) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้นทบทวนตนเองโดยให้โรงเรียนประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นขั้น ที่ช่วยให้โรงเรียน
ได้ทบทวนการทางานที่ผ่านมาและไตร่ตรองว่าตนเองได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างไรมีอุปสรรค
ปัญหาใดเกิดขึ้นบ้างคาถามที่มักใช้กันในขั้นนี้มี 2 คาถามหลักคือ“อะไรที่ทาได้ดี” “จะให้ดีกว่านี้ ถ้า...”
3. ขั้นต่ อยอดประสบการณ์ เป็ นขั้นที่ ผู้ ให้ คาชี้แนะหรือศึกษานิเทศก์มีข้อมูลจากการสั งเกตการ
ทางานและเอกสารหลักฐาน ร่องรอยต่างๆ แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเรื่องเฉพาะนั้นเพิ่มเติม ซึ่งผู้
ชี้แนะหรือศึกษานิเทศก์ต้องอาศัยปฏิภาณในการวินิจฉัยให้ได้ว่า โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด
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หากไม่แน่ใจก็อาจใช้วิธีการสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม ในขั้นต่อยอดประสบการณ์มักมีการดาเนินการใน 2
ลักษณะ ดังนี้
1) เมื่อพบว่าคุณครูและผู้บริหารมีความเข้าใจที่ผิดพลาดบางประการ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ก็จาเป็นต้องแก้ไข ปรับความรู้ความเข้าใจให้ถู กต้องและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหา
2) เมื่อพบว่าคุณครูและผู้บริหารเข้าใจหลักการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แต่
ยั ง ขาดประสบการณ์ใ นการประเมิ น คุณ ภาพภายในของสถานศึ กษา การเขี ยนรายงานผลการประเมิ น ก็
จาเป็นต้องเพิ่มเติมความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ให้ในส่วนที่ขาดหายไป
ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการชี้แนะ
การสรุปผลการให้คาชี้แนะเป็นขั้นตอนที่ผู้ให้คาชี้แนะหรือศึกษานิเทศก์เปิดโอกาสให้ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาได้สรุ ปผลการให้คาชี้แนะเพื่อให้ได้หลักการสาคัญไปปรับปรุงหรือ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาต่อไป มีการวางแผนที่จะกลับมาชี้แนะร่วมกันอีกครั้งว่า ความรู้ความเข้าใจใหม่ที่ได้รับการ
ชี้แนะครั้งนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงการตกลงร่วมกันเรื่องให้ความช่วยเหลืออื่นๆ เช่น หา
เอกสารมาให้ศึกษา ประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ แนะนาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. การสรุปผลการให้คาชี้แนะ ดังนี้
1) ระดับการรับรู้ในเนื้อหา สาระ รายละเอียดของวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2) ความสามารถในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3) การเขียนรายงานประจาปีของสถานศึกษา
4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2.การวางแผนการให้คาชี้แนะครั้งต่อไป
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งขึ้นนั้น ควรมีการให้คา
ชี้แนะมากกว่า 1 ครั้ง จึงจะทาให้การดาเนินการต่างๆ บรรลุเป้าหมายโดยดาเนินการ ดังนี้
2.1 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผู้ให้คาชี้แนะและสถานศึกษาวางแผนการทางาน
ร่วมกัน ดังนี้
 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มองเห็นทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้ องกับ สภาพปัญหาและความจาเป็นอย่างเป็นระบบ มีแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ที่มีโครงการ กิจกรรมรองรับ
 การกาหนดสภาพความสาเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 การกาหนดวิธีการดาเนินงานที่มีหลักการ มีผลการวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้
ครอบคลุมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 ควรส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่ วนร่ว มของครู ผู้บริห ารสถานศึกษา บิดามารดา ผู้ปกครอง
บุคลากรในชุมชน โดยเฉพาะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทในการกากับ ติดตาม
และให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบรรลุผล
ตามเจตนารมณ์และมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
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2.2 นาเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) หลังจากสถานศึกษาได้พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และทาให้สถานศึกษามีคุณภาพ
การศึกษาสูงขึ้นเพื่อให้เกิดความภูมิใจในการปฏิบัติงาน สถานศึกษาควรคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ นาเสนอ
และเผยแพร่ โดยมีประเด็นที่ควรนาเสนอดังนี้
 ชื่อผลงาน Best Practice
 หลักการ/ แนวคิด/ทฤษฎี
 วัตถุประสงค์
 กลุ่มเป้าหมาย
 การดาเนินการ
 ผลการดาเนินการ
 ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากับการให้คาปรึกษา (Counseling) แก่สถานศึกษา
การให้คาปรึกษา (Counseling)หมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาขอคาปรึกษาเพื่อให้ผู้
ขอรับคาปรึกษาได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่จัดการปัญหาและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้
ในการที่ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ จ ะให้ ค าปรึ ก ษาสถานศึ ก ษาในการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพของ
สถานศึ ก ษานั้ น ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส ามารถใ ช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารในการให้ ค าปรึ ก ษาโดยอาศั ย 5 ใจ ดั ง นี้
1.ใส่ใจ ศึกษานิเทศก์ต้องศึกษาในสภาพการดาเนินการเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยให้ผู้บริหารและครูได้ทราบว่าศึกษานิเทศก์สนใจในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนอย่างจริงจัง
2.เห็นใจ ศึกษานิเทศก์รับฟังปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ด้วยความเห็นใจในปัญหาต่างๆ ที่สถานศึกษามี ในการดาเนินงาน
3. เปิดใจ ขั้นตอนนี้เมื่อศึกษานิเทศก์ใส่ใจ และเห็นใจผู้บริหารและครูก็จะเปิดใจรับ
4. เข้าใจ ศึกษานิเทศก์จะต้องพยายามทาความเข้าใจในปัญหาของโรงเรียน อาจเสนอมุมมองแนว
ทางแก้ไขในการแก้ปัญหา หรือตัว อย่างในการแก้ปัญหาแล้วให้ ผู้บริหารและครู และผู้ เกี่ยวข้องร่วมกันหา
แนวทางที่เหมาะสมและร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขเอง
5. ให้กาลังใจ ศึกษานิเทศก์จะต้องให้กาลังใจในการดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
เพราะการให้กาลังใจเป็นเรื่องที่สาคัญมากในการทาให้สถานศึกษา สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในได้ตามต้องการ
ดังนั้ น การให้คาปรึกษาหรื อติดตามผลของการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา จึงล้วนมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สถานศึกษาในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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35
ตัวอย่ างการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(หน้ าปก)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ประจาปี การศึกษา …………..
โรงเรี ยน..............................................

สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ก

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ด้ วยโรงเรี ยน.......................จังหวัด........สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35.
ได้ จดั ทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี ้ เพื่อเป็ นการรายงานผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ยน...................................ประจาปี การศึกษา ๒๕........ ที่สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความ
ต้ องการจาเป็ นของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ โดยสะท้ อนคุณภาพความสาเร็ จอย่างชัดเจนตามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ พัฒนาสถานศึกษาให้ มีคุณภาพ และเพื่อให้ การประกัน
คุณ ภาพการศึกษาเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพและพัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึก ษามี ค วามเห็ น ชอบในการจัด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองฉบับ นี ้
ของโรงเรี ยน.................................ที่สะท้ อนคุณภาพผู้เรี ยน และผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษา.เพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ พัฒนาการศึกษาในปี การศึกษาต่อไป และเตรี ยมรับการประเมินคุณภาพ
ต่อไป
(..................................................)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ข

คานา
รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจ าปี
การศึกษา256…. โรงเรี ยน........................จังหวัด................... เกิดจากการสรุปผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนที่ ส ะท้ อนผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน จ านวน 3
มาตรฐาน ได้ แก่ม าตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรี ยน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ที่นาเสนอถึงระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอัน ประกอบไปด้ ว ยข้ อ มูล พื น้ ฐานของสถานศึก ษา และ 1) ระดับ คุณ ภาพของ
มาตรฐานสถานศึก ษา 2) ข้ อ มูล หลักฐานและเอกสารเชิ ง ประจักษ์ และ 3) แผนงาน/แนวทางพัฒ นา
คุณภาพให้ ดีขึ ้น โดยผ่านกระบวนการแต่งตังคณะท
้
างาน การรวบรวมข้ อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงาน
การประเมิ น ตนเองของสถานศึก ษา และได้ น าเสนอข้ อมูลผลการประเมิ นตนเองของสถานศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื ้นฐาน ครู นักเรี ยน และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้ องที่ให้ ความสาคัญ และให้ ความร่วมมือทุกขันตอน
้
จนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
สาเร็ จไปด้ วยดี และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จะเป็ นสารสนเทศที่
สาคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
โรงเรี ยน......................... จังหวัด...........
ปี การศึกษา 256..

ค

สารบัญ
เรื่ อง
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1
ข้ อมูลพื ้นฐาน
ส่วนที่ 2
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้ านคุณภาพของผู้เรี ยน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
จุดเด่น
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แหล่งอ้ างอิง
ภาคผนวก

หน้ า

ง

สารบัญตาราง
ตาราง
1
2

เรื่ อง

หน้ า

จ

สารบัญภาพ
ภาพ
1
2

เรื่ อง

หน้ า

ฉ

บทสรุ ปผู้บริ หาร
โรงเรี ยน........................ ตังอยู
้ ่เลขที่ ....... ตาบล.......... อาเภอ.......... จังหวัด.......... สังกัด
ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 35 ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1- 6 มีจานวนนักเรี ยน ......คน มีข้าราชการครู
จานวน ..... คน ผู้บริ หารจานวน ..... คน ผู้อานวยการโรงเรี ยน คือ .............................ดารงตาแหน่ง
.............................ได้ มีการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบโดย.............................
จากการด าเนิ น การพัฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พบว่ า
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับ .......... มีการดาเนินการ.................................. และใน
มาตรฐานที่ 1 ด้ านคุณภาพผู้เรี ยน คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ...... มีการจัดการคุณภาพผู้เรี ยน
..... ............................. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่
ในระดับ ...... มีการจัดการ.......................................มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ........ มีการจัดการ....................................
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับ ...... มีการดาเนินการ.....................................
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมีจดุ เด่น คือ.................................. และมีแผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ สูงขึ ้น คือ.................................. เพื่อให้ การพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน
ประสบผลสาเร็จเชิงประจักษ์ และมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35
ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรี ยน………………………
ชื่อผู้อานวยการสถานศึกษา : …………………………………………
ที่ อ ยู่ : เลขที่ . . หมู่ ที่ . . บ้ า น.. ต าบล.. อ าเภอ.. จัง หวัด ล าปาง
รหัสไปรษณีย์ .............
สังกัด: สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เปิ ดสอน: ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 มีการจัดการ
เรี ยนการสอน โดยใช้ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560 และในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
จัดกลุ่มวิชาเลือกเรี ยน (แผนการเรี ยน) ตามความถนัด ความสนใจและความต้ องการ
ดังนี ้ (สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามบริบทของโรงเรี ยน)
………………………………..
โครงการพิเศษ (ห้ องเรี ยนพิเศษ)
………………………………..
ขนาดของโรงเรี ยน
.............................................
ข้ อมูลอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
1) ไฟฟ้า หม้ อแปลงไฟฟ้าขนาด .......... KVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้
ไฟฟ้าแรงสูงขนาด ............ V ....... F ...... W และไฟฟ้า ขนาด ........... V Single...... W
2) ประปา จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายในโรงเรี ยน
3) โทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
4) น ้าดื่ม จากประปาส่วนภูมิภาค
5) น ้าใช้ จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายในโรงเรี ยน
โทรศัพท์:
โทรสาร :
E-Mail :

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35

1.2 ข้ อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
บุคลากร ผู้บริหาร

ข้ าราชการครู

พนักงาน
ราชการ

ครูอตั ราจ้ าง

เจ้ าหน้ าที่
รวมทังหมด
้
อื่นๆ

จานวน
(คน)
1.3 ข้ อมูลนักเรี ยน
จานวนนักเรี ยน ปี การศึกษา 2561 รวม ......... คน
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง ชาย
หญิง
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
รวมทั้งหมด

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35
ส่ วนที่ 2
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรี ยน
ระดับคุณภาพ: ..
1. กระบวนการดาเนินการ
(วิธีการดาเนินงาน)..................
(ข้ อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้ อง)...................
2. ผลการดาเนินงาน
3. จุดเด่ น
4. จุดควรพัฒนา
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ ได้ มาตรฐานที่สูงขึน้ ในปี ต่ อไป โรงเรี ยนจะดาเนินการดังนี ้ ........
(แผนปฏิบตั กิ ารที่....)
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ: ..
1. กระบวนการดาเนินการ
(วิธีการดาเนินงาน)..................
(ข้ อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้ อง)...................
2. ผลการดาเนินงาน
3. จุดเด่ น
4. จุดควรพัฒนา
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ ได้ มาตรฐานที่สูงขึน้ ในปี ต่ อไป โรงเรี ยนจะดาเนินการดังนี ้ ........
(แผนปฏิบตั กิ ารที่....)

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ระดับคุณภาพ: ..
1. กระบวนการดาเนินการ
(วิธีการดาเนินงาน)..................
(ข้ อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้ อง)...................
2. ผลการดาเนินงาน
3. จุดเด่ น
4. จุดควรพัฒนา
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ ได้ มาตรฐานที่สูงขึน้ ในปี ต่ อไป โรงเรี ยนจะดาเนินการดังนี ้ ........
(แผนปฏิบตั กิ ารที่....)

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม
ระดับคุณภาพ: ..
1. จุดเด่ น
2. จุดควรพัฒนา
3. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(แผนปฏิบตั กิ ารที่....)

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35
ส่ วนที่ 3
สรุ ปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมิ นตนเองของสถานศึก ษาถื อเป็ น ข้ อ มูล สารสนเทศส าคัญ ที่ ส ถานศึกษา
จะต้ องนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรื อสะท้ อนภาพความสาเร็ จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี ) และนาไปใช้ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนัน้ จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุ ปผลการ
ประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้ อมทังแผนงาน/แนวทางการ
้
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ ได้ มาตรฐานที่สงู ขึ ้น ดังนี ้
จุดเด่ น

จุดควรพัฒนา

คุณภาพของผู้เรี ยน

คุณภาพของผู้เรี ยน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

แผนพัฒนาเพื่อให้ ได้ มาตรฐานที่สูงขึน้
แผนปฏิบตั งิ านที่ 1
แผนปฏิบตั งิ านที่ 2
แผนปฏิบตั งิ านที่ 3
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หนังสืออ้ างอิง
สานักทดสอบทางการศึกษา. (2559). แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR). โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ: กรุงเทพมหานคร.

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35

แหล่ งอ้ างอิง
1. ข้ อมูลมาตรฐานการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้ านคุณภาพผู้เรี ยน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรี ยน

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35

ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้ านคุณภาพผู้เรี ยน 1.2 คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรี ยน

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35

ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ด้ านกระบวนการบริหารและการจัดการ

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35

ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35

2. ข้ อมูลระดับสถานศึกษา
2.1 ข้ อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) รายงานเปรี ยบเทียบข้ อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา .......... – ..........
ตารางที่ 5 แสดงข้ อมูลข้ าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา .......... – ......
ผู้บริหาร ครู ผ้ ูสอน ครู อัตราจ้ าง ลูกจ้ างประจา เจ้ าหน้ าที่อ่ ืนๆ รวม
บุคลากร
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
ปี การศึกษา 25….
ปี การศึกษา 25….
ปี การศึกษา 25….
(ที่มา : ............)
2) ข้ อมูลพื ้นฐานของข้ าราชการครู บุคลากรทังหมด
้
จานวน ...... คน โดยจาแนกตาม
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ,กลุม่ งาน/สาระการเรี ยนรู้ ,วุฒิการศึกษา จานวน .... คน และบุคลากร
(ลูกจ้ างประจา) จานวน ..... คน
ตารางที่ 6 แสดงข้ อมูลข้ าราชการครู จาแนกตามวิทยฐานะ
ที่

หมวด

1

สนับสนุนการสอน

2

ครูผ้ ชู ว่ ย

3
4
5
6

ค.ศ.1
ค.ศ.2
ค.ศ.3
ค.ศ.4

จานวน
ชาย

หญิง

รวม

รวม
(ที่มา : ............)
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ตารางที่ 7 แสดงจานวนข้ าราชการครู บุคลการ จาแนกตามกลุม่ งาน/กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน
ชาย

หญิง

รวม

ฝ่ ายบริ หาร
สนับสนุนการสอน
งานแนะแนว
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ศิลปศึกษา
สุขศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รวม

(ที่มา : ............)
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
ตารางที่ 8 แสดงจานวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
บริ หารการศึกษา
สนับสนุนการสอน
งานแนะแนว
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ศิลปศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวม

จานวน (คน)

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คนในแต่
กลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์ )

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35

1.2 ข้ อมูลนักเรี ยน
1) จานวนนักเรี ยนปี การศึกษา 25….. จานวนทังหมด
้
……… คน
ตารางที่ 9 แสดงจานวนนักเรี ยนปี การศึกษา 25……
จานวนนักเรียน (ปี การศึกษา 2560)
ระดับชัน้
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวมทัง้ หมด
2) จานวนนักเรี ยนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรื อสานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) .......... คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
3) จานวนนักเรี ยนที่มีน ้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ..........คน คิดเป็ นร้ อย
ละ..........
4) จานวนนักเรี ยนที่มีความบกพร่องเรี ยนร่วม .......... คนคิดเป็ นร้ อยละ ..........
5) จานวนนักเรี ยนมีภาวะทุพโภชนาการ .......... คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
6) จานวนนักเรี ยนปั ญญาเลิศ ..........คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
7) จานวนนักเรี ยนต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ .......... คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
8) จานวนนักเรี ยนที่ออกกลางคัน(ปัจจุบนั ) .......... คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
9) สถิตกิ ารขาดเรี ยน ..........คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
10) จานวนนักเรี ยนที่เรี ยนซ ้าชัน้ .......... คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
11) จานวนนักเรี ยนที่จบหลักสูตร
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน .......... คน
ศึกษาต่อ ระดับสายสามัญ จานวน .......... คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
ศึกษาต่อ ระดับสายอาชีพ จานวน .......... คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน .......... คน
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จานวน .......... คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
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ประกอบอาชีพ จานวน ..........คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
12) อัตราส่วนครูมธั ยมต้ น: นักเรี ยน = 1 : .......... คน
อัตราส่วนครูมธั ยมปลาย : นักเรี ยน = 1 : .......... คน
13) จานวนนักเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ
..........คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
14) จานวนนักเรี ยนที่มีลักษณะเป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ผ้ ูปกครอง ..........คน คิดเป็ นร้ อยละ
..........
15) จานวนนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะเป็ นนักเรี ยนที่ดีของโรงเรี ยน ..........คน คิดเป็ นร้ อยละ
..........
16) จานวนนักเรี ยนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทังในและนอกสถานศึ
้
กษา
จานวน ..........คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
17) จ านวนนัก เรี ย นที่ มี บัน ทึก การเรี ย นรู้ จากการอ่า นและการสื บ ค้ น จากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอจานวน จานวน ..........คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
18) จานวนนักเรี ยนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้ านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูต ร
สถานศึกษา จานวน ..........คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
19) จ านวนนักเรี ยนที่ ผ่านเกณฑ์ การประเมินตามความสามารถในการปรั บตัวเข้ ากับ
สังคมตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา จานวน ..........คน คิดเป็ นร้ อยละ ..........
2. ข้ อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับสถานศึกษา ปี การศึกษา .....
1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปี การศึกษา 25….
ตารางที่ 10 แสดงข้ อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปี การศึกษา 25…..
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทังหมด
้
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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ตารางที่ 11 แสดงข้ อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปี การศึกษา 25….
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
สังคม
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย ศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทังหมด
้
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
2) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปี การศึกษา 25….
ตารางที่ 12 แสดงข้ อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 25….
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
กลุ่ม
กลาง

กลุ่มต้ น
ที่

รหัสวิชา

1
ภาษาไทย
2
คณิตศาสตร์
3
วิทยาศาสตร์
4
สังคมศึกษา
5
สุขศึกษาฯ
6
ศิลปศึกษา
7 การงานอาชีพฯ
8
ภาษาอังกฤษ
9 ภาษาต่างประเทศ
10
IS
รวม
ร้ อยละ
รวมกลุ่ม

มส
,ร,0

กลุ่มสูง
รวม

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้ อยละ
แต่ ละ
รายวิชา
ระดับ 2.5
ขึน้ ไป

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35
ตารางที่ 13 แสดงข้ อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 25…
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
กลุ่ม
กลุ่มต้ น
กลุ่มสูง
กลาง
ที่

รหัสวิชา

1
ภาษาไทย
2
คณิตศาสตร์
3
วิทยาศาสตร์
4
สังคมศึกษา
5
สุขศึกษาฯ
6
ศิลปศึกษา
7 การงานอาชีพฯ
8 ภาษาอังกฤษ
9 ภาษาต่างประเทศ
10
IS
รวม
ร้ อยละ
รวมกลุ่ม

มส
,ร,0

รวม
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้ อยละ
แต่ ละ
รายวิชา
ระดับ
2.5 ขึน้
ไป

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35
ตารางที่ 14 แสดงข้ อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 25….
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
กลุ่ม
กลาง

กลุ่มต้ น
ที่

รหัสวิชา

1
ภาษาไทย
2
คณิตศาสตร์
3
วิทยาศาสตร์
4
สังคมศึกษา
5
สุขศึกษาฯ
6
ศิลปศึกษา
7 การงานอาชีพฯ
8
ภาษาอังกฤษ
9 ภาษาต่างประเทศ
10
IS
รวม
ร้ อยละ
รวมกลุ่ม

มส
,ร,0

กลุ่มสูง
รวม

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้ อยละ
แต่ ละ
รายวิชา
ระดับ 3
ขึน้ ไป

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35
ตารางที่ 15 แสดงข้ อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 25…
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
กลุ่ม
กลาง

กลุ่มต้ น
ที่

รหัสวิชา

1
ภาษาไทย
2
คณิตศาสตร์
3
วิทยาศาสตร์
4
สังคมศึกษา
5
สุขศึกษาฯ
6
ศิลปศึกษา
7 การงานอาชีพฯ
8
ภาษาอังกฤษ
9 ภาษาต่างประเทศ
10
IS
รวม
ร้ อยละ
รวมกลุ่ม

มส
,ร,0

กลุ่มสูง
รวม

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้ อยละ
แต่ ละ
รายวิชา
ระดับ 3
ขึน้ ไป

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35

3) รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 25…..
ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25…..
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
ที่

รหัสวิชา

ไม่ ผ่าน

ผ่ าน

กลุ่มดี

กลุ่มดีเยี่ยม

0

1

2

3

รวม

ร้ อยละที่ผ่าน
การประเมิน

1
ภาษาไทย
2
คณิตศาสตร์
3
วิทยาศาสตร์
4
สังคมศึกษา
5 สุขศึกษาพลศึกษา
6
ศิลปศึกษา
7
การงานอาชีพฯ
8
ภาษาอังกฤษ
9 ภาษาต่างประเทศ
10
IS
รวม
ร้ อยละ
รวมกลุ่ม

ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25…..
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ที่

รหัสวิชา

1
ภาษาไทย
2
คณิตศาสตร์
3
วิทยาศาสตร์
4
สังคมศึกษา
5 สุขศึกษาพลศึกษา
6
ศิลปศึกษา
7
การงานอาชีพฯ
8
ภาษาอังกฤษ
9 ภาษาต่างประเทศ
10
IS
รวม
ร้ อยละ
รวมกลุ่ม

ไม่ ผ่าน

ผ่ าน

กลุ่มดี

กลุ่มดีเยี่ยม

0

1

2

3

รวม

ร้ อยละที่ผ่าน
การประเมิน

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35

ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25…..
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
ที่

รหัสวิชา

ไม่ ผ่าน

ผ่ าน

กลุ่มดี

กลุ่มดีเยี่ยม

0

1

2

3

รวม

ร้ อยละที่ผ่าน
การประเมิน

1
ภาษาไทย
2
คณิตศาสตร์
3
วิทยาศาสตร์
4
สังคมศึกษา
5 สุขศึกษาพลศึกษา
6
ศิลปศึกษา
7
การงานอาชีพฯ
8
ภาษาอังกฤษ
9 ภาษาต่างประเทศ
10
IS
รวม
ร้ อยละ
รวมกลุ่ม

ตารางที่ 19 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25…..
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รหัสวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้ อยละ
รวมกลุ่ม

ไม่ ผ่าน
(คน)
0

ผ่ าน

กลุ่มดี

กลุ่มดีเยี่ยม

1

2

3

รวม

ร้ อยละที่ผ่าน
การประเมิน 3
ขึน้ ไป

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35

4) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 25…
ตารางที่ 20 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25…
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
ที่

รหัสวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้ อยละ
รวมกลุ่ม

ไม่ ผ่าน

ผ่ าน

กลุ่มดี

กลุ่มดีเยี่ยม

0

1

2

3

รวม

ร้ อยละที่ผ่าน
การประเมิน

ตารางที่ 21 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25…
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ที่

รหัสวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้ อยละ
รวมกลุ่ม

ไม่ ผ่าน

ผ่ าน

กลุ่มดี

กลุ่มดีเยี่ยม

0

1

2

3

รวม

ร้ อยละที่ผ่าน
การประเมิน

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35

ตารางที่ 22 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25…
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
ที่

รหัสวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้ อยละ
รวมกลุ่ม

ไม่ ผ่าน

ผ่ าน

กลุ่มดี

กลุ่มดีเยี่ยม

0

1

2

3

รวม

ร้ อยละที่ผ่าน
การประเมิน

ตารางที่ 23 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25…
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ที่

รหัสวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้ อยละ
รวมกลุ่ม

ไม่ ผ่าน

ผ่ าน

กลุ่มดี

กลุ่มดีเยี่ยม

0

1

2

3

รวม

ร้ อยละที่ผ่าน
การประเมิน

คู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม. เขต 35

3. แหล่ งเรี ยนรู้
1) สรุปข้ อมูลการใช้ แหล่งเรี ยนรู้ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
ตารางที่ 24 การใช้ แหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยน
แหล่ งเรี ยนรู้ ภายในโรงเรี ยน

สถิตกิ ารใช้ จานวนครั ง้ /ปี

เป้ าหมาย
(คน)

จุดประสงค์

เป้ าหมาย

จุดประสงค์

1. ห้ องสมุดโรงเรี ยน
2. สวนพฤษศาสตร์ ในโรงเรี ยน
3. ................

ตารางที่ 25 ข้ อมูลการใช้ แหล่งเรี ยนรู้ภายนอกโรงเรี ยน
แหล่ งเรี ยนรู้ ภายนอกโรงเรี ยน
1. ตลาดสดเทศบาล
2. ห้ างสรรพสินค้ า
3. …..

สถิตกิ ารใช้ จานวนครั ง้ /ปี

2) ปราชญ์ชาวบ้ าน/ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ ความรู้แก่ครู
นักเรี ยน ในปี การศึกษา 25......
ตารางที่ 26 ปราชญ์ชาวบ้ าน/ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ปี การศึกษา.........
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

สถิตกิ ารใช้ จานวนครั ง้ /ปี

เรื่ อง

หมายเหตุ

4. ผลการดาเนินงานที่สง่ เสริ ม พัฒนาผู้เรี ยน/บุคลากรให้ เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ด้ านต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่โรงเรี ยนกาหนด เช่น การเข้ าร่วมประชุม/อบรม/พัฒนาทักษะ
(ภาษาอังกฤษ)
5. ประกาศมาตรฐานโรงเรี ยน ประจาปี การศึกษา.........
6. คาสัง่ โรงเรี ยน เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการการด
้
าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปี การศึกษา 25.....

