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ส่วนที่ 1 

บทน า 
ความเป็นมา 

             เนื่องจากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่าย    
ที่เก่ียวข้องว่า “การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและจะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ” 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561 ในกฎกระทรวงดังกล่าว มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารเล่มนี้ คือ  
                1.  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
                 2.  ให้ความหมายของ “การประกันคุณภาพการศึกษา” คือ การประเมินผลและการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ และแต่ละประเภท โดยมีกลไก                 
ในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ              
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
                3.  ก าหนดแนวด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผน             
ที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง              
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
                 4.  ก าหนดแนวด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา เพ่ือให้ 
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
                      4.1  ให้มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
                      4.2  เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแล้ว ให้จัดส่งรายงานดังกล่าว               
พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น  ให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก      
                    4.3  ให้ติดตามผลการด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา            
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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               ประกอบกับเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลัก         
ในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ในการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
              ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลสถานศึกษาเอกชน
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
สอดคล้องตามกฎกระทรวงฯ และมาตรฐานการศึกษาที่ประกาศให้ใช้ดังกล่าว จึงได้จัดท าเอกสารเล่มนี้ขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา และหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาเอกชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 เอกสารเล่มนี้มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 
              ส่วนที่ 1 บทน า 
              ส่วนที่ 2   แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
              ส่วนที่ 3   การด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
                            ตอนที่ 1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย 
                            ตอนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
                            ตอนที่ 3  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                            ตอนที่ 4  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                            ตอนที่ 5  การติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม   
                                              มาตรฐานการศึกษา  
                            ตอนที่ 6  การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
                            ตอนที่ 7  การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง                  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสาร 
              1.  เพ่ือให้สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา มีแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่กฎกระทรวงประกาศก าหนด 
                2.  เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเอกชนมีแนวทางในการให้
ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือสถานศึกษาในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
                3.  เพ่ือเป็นการเตรียมการของสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา ส าหรับรอ งรับ          
การประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

               ดังนั้น เพ่ือให้สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา จึงได้จัดท า          
แนวด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561               
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
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ส่วนที่ 2 

แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม ่

               แนวด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษา ให้มีคุณภาพและ             
มีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการประเมินที่แตกต่าง           
ไปจากเดิม มีสาระส าคัญดังนี้  

               ระดับสถานศึกษา 
               1.  .ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้                 
                   1.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา          
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามสภาพ                
ความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา  
                   1.2   จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
                    1.3   ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้  
                      1.4   ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา            
ที่สถานศึกษาก าหนด ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสม อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้ง              
น าผลการประเมินมาจัดท าเป็นบทสรุปของผู้บริหาร ให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ              
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง   
                       1.5    ติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยภาคเรียนละ             
1 ครั้ง และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
                      1.6   จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นผลจากการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียน และผลส าเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 
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                       1.6.1  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานตาม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สถานศึกษาด าเนินการทุกกิจกรรม 
โครงการ งาน ที่ส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก าหนด เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตามที่หน่วยงานต้องการน า ไปใช้              
ประโยขน์ในการวางแผนและก าหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                       1.6.2  น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้
ความเห็นชอบ แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
                             1)  โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่งกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
                             2)  โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส าหรับ          
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ส่งส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
                   1.7 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยน าผลจากการประเมินตนเอง และข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                   1.8  ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขณะเข้าท าการประเมิน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ 
                2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาในการ
ก าหนดวันประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และด าเนินการประเมิน วิธีการประเมิน และการตัดสิน
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ยึดหลักการส าคัญ ดังนี้ 
                   2.1   ประเมินแบบองค์รวม ( Holistic Assessment) เป็นการประเมินตามบริบทของ
สถานศึกษาที่แท้จริงโดยให้ความส าคัญกับข้อมูลเชิงคุณภาพผนวกกับเชิงปริมาณควบคู่กันไป แต่การตัดสิน
คุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วน หรือแยกองค์ประกอบ
ในการก าหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการด าเนินงานหรือกระบวนการ
ด าเนินงาน  
                   2.2   ประเมินและตัดสินผลโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment)  ผู้ประเมินต้อง
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถชี้ร่องรอยที่สะท้อนศักยภาพของสิ่งที่จะประเมินเฉพาะที่จ าเป็นและสามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา แล้วน าผลที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ         
ทีส่ถานศึกษาก าหนดไว้  
                    2.3   ตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) 
เป็นการตรวจทานและตัดสินผลโดยผู้ประเมินเป็นคู่ หรือผู้ประเมินกลุ่มเล็ก ๆ ท าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาตัดสิน                  
ผลการประเมินแบบองค์รวมเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด 



 
5 

 

                   2.4   ประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Assessment) เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ และตีความข้อมูลจากหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ตัดสินใจของผู้ประเมิน เป็นได้ทั้งงานเอกสาร และไม่ใช่เอกสาร โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล            
ที่เหมาะสม และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน          
มีเป้าหมายการประเมินเพ่ือการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารที่ไม่จ าเป็นในการประเมิน      
แต่ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา    
                 หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) เป็นข้อเท็จจริงที่สังเกตหรือพิสูจน์ได้ โดยมีข้อมูลหรือ
หลักฐานประกอบการยืนยัน ได้มาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน หรือใช้หลายๆ วิธีประกอบกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุดในลักษณะของการตรวจสอบ
สามเส้า (triangulation) โดยใช้แหล่งข้อมูลต่างกัน ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล หรือวิธีการเก็บข้อมูลต่างกัน 
               3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา คณะกรรมการจะต้องศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาหรือเกณฑ์
คุณภาพที่ก าหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของตน หลังประเมินให้
แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่คณะครู บุคลากร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปและเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
               . บทบาทคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
                 3.1  ก่อนการประเมิน 
                       1)  ศึกษาเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนประปฏิบัติการ
ประจ าปี รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) รายงานผลการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ฯลฯ 
                       2)  จัดท าก าหนดการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาร่วมกับคณะผู้ประเมินโดยการปรึกษาหารือกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
                 3.2  ระหว่างการประเมิน 
         1)   ก ากับดูแลการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
         2)   ประสานงานการประเมินให้สอดคล้องสัมพันธ์กันไม่ซ้ าซ้อนโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มี  
การแยกย้ายกันประเมินเฉพาะเรื่อง 
         3)   ร่วมกันคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินเป็นระยะๆ  
         4)   พิจารณาผลการประเมินและตัดสินผลการประเมินเป็นรายมาตรฐานและในภาพรวม 
         5)   แจ้งผลการประเมินอย่างไม่ป็นทางการด้วยวาจาต่อสถานศึกษา 
         6)   ให้ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแก่สถานศึกษา 
                  3.3  หลังการประเมิน 
         1)  ก ากับการจัดท าและส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
                            - รายงานผลการประเมินตนเองระหว่างปีให้ผู้บริหารเขียนสรุปเพื่อใช้เป็นขัอมูลในการ 
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                              วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                            - รายงานผลการประเมินตนเองเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้น าส่งหน่วยงานต้นสังกัด หรือ 
                              หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาทุกปี และเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ       
         2)  ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
               4.  ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                     4.1   ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึก และเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
ทั้งในด้านภาระงาน โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหาร  การจัดการเรียนรู้ และมีประสบการณ์
เพียงพอ เพ่ือช่วยชี้แนะการปรับปรุง/พัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และตรงประเด็น เกิดประโยชน์       
ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
                 4.2   ผู้ประเมินควรวิเคราะห์ อภิปรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณาจากหลักฐานและ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหลายๆ ด้าน ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา             
(อาจพิจารณาย้อนหลัง 3 ปี) ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด 
                     4.3   สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ การ
ได้รับข้อชี้แนะ ค าแนะน า แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง ดังนั้น ผู้ประเมินจึง
ควรรู้ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียน 
การสอน 
                  4.4   การก าหนดระยะเวลาด า เนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา                         
ให้สถานศึกษาก าหนดเองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของการด า เนินงาน                 
เพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                   
ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน รายงานการประชุม                      
ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นจาก                 
การปฏิบัติงาน ไม่ใช่การสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
                     4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกต และสัมภาษณ์ควรกระท าด้วยความ
ระมัดระวัง ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ และควรพูดคุยสอบถาม                
ด้วยความสุภาพและสร้างความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

          ระดับต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
           1.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 2.  ศึกษา วิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และรวบรวมประเด็น  
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
กับสถานศึกษา ไปยังส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
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 3.   ติดตามผลการด าเนินงานปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ตามข้อ 
เสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.  ประสานความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา            
(องค์การมหาชน) ในการประเมินคุณภาพภายนอก  

 ระดับศึกษาธิการจังหวัด  และส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  
 1. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
อย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัดส่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 2. รวบรวม และสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR) ที่จะได้รับ                
การประเมินคุณภาพภายนอก พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ              
ที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น และจัดส่งไปยังส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง                         
ในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 3. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือน าไปสู่                 
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในการประเมินคุณภาพภายนอก 

   

 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 
การด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
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 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3  ได้ก าหนดแนวด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษามีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ  ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงได้ศึกษาและวิ เคราะห์กฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็น                
แนวด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานไว้  7 ตอน ดังนี้ 
                ตอนที่ 1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย 
                  ตอนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
                  ตอนที่ 3  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                  ตอนที่ 4  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
                 ตอนที่ 5  การติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
    การศึกษา  
                  ตอนที่ 6  การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
                  ตอนที่ 7  การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
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ตอนที่ 1   
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกาศค่าเป้าหมาย 

             การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกาศค่าเป้าหมาย หมายถึง การที่
สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการ ฯลฯ ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ  เพ่ือน ามาใข้ในการเทียบเคียงก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีแนว
ด าเนินการ ดังนี้  

 
แต่ละข้ันมีแนวด าเนินการ ดังนี้ 
              ขั้นที่ 1  ศึกษามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ดังนี้  
                       1.1  ศึกษามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เพ่ือใช้ในการเทียบเคียง
ก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้   
                               1)  ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
                                    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
                                    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                    มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
                      2)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
                                    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
                                                      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                                                      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
                                    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ขั้นที่ 1   ศึกษามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
  ขั้นที่ 2   พิจารณาสาระส าคัญท่ีอาจจะก าหนดเพิ่มเติมในรายละเอียด และค าอธิบาย 
  ขั้นที่ 3   ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ขั้นที่ 4   ประชาพิจารณม์าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จ  
  ขั้นที่ 5   น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จ            
             เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 
  ขั้นที่ 6  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จ ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน 
             และภายนอกทราบ 
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               ทั้งนี้  สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกเหนือจากที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดได้ตามความเหมาะสม 

               1.2  ศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ 
                                  มาตรฐานแต่ละมาตรฐานมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
                                  1)  มาตรฐานและค าอธิบายของมาตรฐาน 
                                  2)  รายละเอียดของมาตรฐานและค าอธิบายของรายละเอียด 
                                  3)  การให้ระดับคุณภาพ (ระดับคุณภาพ 5 ระดับและประเด็นพิจารณา) 
ตัวอย่างท่ี 1  ระดับปฐมวัย               
                 1)  ศึกษามาตรฐานและรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เช่น 
                      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ประกอบด้วย 4 รายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานที่ รายละเอียดของมาตรฐาน 
1 คุณภาพ
ของเด็ก 
 

รายละเอียด 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้                        
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได ้

 
                 2)  ศึกษาค าอธิบายของรายละเอียดเกี่ยวกบัสาระส าคัญเพ่ือก าหนดประเด็นพิจารณา/ประเด็น
การพัฒนา  

มาตรฐานที่ ค าอธิบายของรายละเอียด และประเด็นพิจารณา 
1 คุณภาพ
ของเด็ก 

รายละเอียดที่ 1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย         
                        ของตนเองได้  
ค าอธิบาย 
        เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัว           
ได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็น
นิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค            
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนา 
  1)  มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2)  เคลื่อนไหวร่างกายไดค้ล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  
  3)  ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน และปฏิบัติจนเป็นนิสัย  
  4)  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 



 
11 

 

       สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
**5)  มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม 
      พัฒนาการของเด็ก (เพิ่มเติมจากค าอธิบายให้ครอบคลุมตามเกณฑ์การให้ระดับ 
      คุณภาพ) 

              
              ขั้นที่ 2  พิจารณาสาระส าคัญท่ีอาจจะก าหนดเพิ่มเติมในรายละเอียดและค าอธิบาย               
                        คณะกรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาสาระส าคัญที่อาจจะก าหนด
เพ่ิมเติมในรายละเอียดและค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อนนโยบาย เป้าหมาย  
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเด่น มาตรการส่งเสริมตามบริบทของสถานศึกษา นโยบายของกระทรวง และ
หน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น 
 
         รายละเอียดที่ 1.1 ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
ที่ระบุให้ “มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก” 
ดังนั้น เพ่ือให้ครอบคลุมเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ สถานศึกษาจึงต้องเพ่ิมเติมประเด็นพิจารณา/ประเด็นการ
พัฒนา ข้อที่ 5 มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก  
             
   ขั้นที่ 3  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                3.1  น าประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาแต่ละประเด็นที่วิเคราะห์ไว้มาก าหนด
เกณฑ์คุณภาพที่ระบุพฤติกรรม  การกระท า หรือบทบาทของเด็ก ผู้บริหาร หรือผู้สอนที่บรรลุประเด็นพิจารณา/
ประเด็นการพัฒนานั้น ๆ  ตามบริบทของสถานศึกษา 
             3.2   ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา             
โดยน าเกณฑ์คุณภาพของแต่ละประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาที่ก าหนดไว้ และผลการประเมิน
มาตรฐานในปีที่ผ่านมา หรือค่าเฉลี่ยของผลการประเมินมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นฐานในการ
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามบริบทและสภาพความเป็นจริง 
(ระดับคุณภาพมีจ านวน 5 ระดับ คือ 1) ก าลังพัฒนา 2) ปานกลาง  3) ดี  4) ดีเลิศ  5) ยอดเยี่ยม)   ดังนี้             

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คุณภาพ  
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ............ 

รายละเอียดที่ 1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล 
                        ความปลอดภัยของตนเองได้ 
ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
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มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คุณภาพ  
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

      - มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์คุณภาพ 
     - เด็กทุกคน/ร้อยละ........ของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
     - เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
 เกณฑ์คุณภาพ 
      - เด็กทุกคน/ร้อยละ........ของเด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
เล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ตามวัย และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ จนเป็นนิสัย 
ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาที ่3 
       - ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย      
เกณฑ์คุณภาพ 
       - เด็กทุกคน/ร้อยละ........ของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน ได้แก่ ล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ดูแลรักษา
สุขอนามัยของตนเอง  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้เหมาะสมตามวัย และปฏิบัติจน
เป็นนิสัย  
ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
        - ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัยหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค         
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย   
เกณฑ์คุณภาพ 
        - เด็กทุกคน/ร้อยละ........ของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
บอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาได้ ปฏิเสธสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา และหลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
  - มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการส่งเสริม 
    พัฒนาการของเด็ก 
เกณฑ์คุณภาพ 
  - พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกคน/ร้อยละ.......ของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
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ฯลฯ 

หมายเหตุ   การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานจะต้องวิเคราะห์และก าหนดเกณฑ์ 
               คุณภาพให้ครบทุกรายละเอียด 
               ขั้นที่ 4   ประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จ  
                          สถานศึกษาน าผลการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ เสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันแสดงความคิดเห็น และปรับพัฒนาให้สมบูรณ์สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

                ขั้นที่ 5   น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จ เสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 
                สถานศึกษาน ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จ             
ที่ผ่านการประชาพิจารณเ์สนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ                             
            ขั้นที่ 6  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทราบ 
                สถานศึกษาน ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
มาตรฐานที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกาศให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ  ตามช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายนิเทศ แผ่นพับ จุลสาร วารสาร เว็ปไซด์ (Website)               
ของโรงเรียน หรือชี้แจงในการประชุมครู การปฐมนิเทศผู้ปกครอง เป็นต้น  
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพื่อก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับปฐมวัย 
ตัวอย่างที่ 1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

1.1 มีพัฒนาการ          
ด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสยัที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได ้

    เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษา

1.เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- เด็กทุกคน/ร้อยละ..............ของเด็ก         
มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2.เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี           
ใช้มือและตาประสาน

-เด็กทุกคน/ร้อยละ.....ของเด็กเคลือ่นไหว
ร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
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สุขภาพอนามัยส่วนตน
และปฏิบตัิจนเป็นนิสัย 
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค สิ่งเสพตดิ และ
ระวังภัยจากบคุคล 
สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

สัมพันธ์ได้ด ี กล้ามเนื้อเล็ก และมีความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสมัพันธ์ระหว่าง
มือกับตาได้ตามวยั และปฏิบัติอยา่ง
สม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

3.ดูแลรักษาสุขภาพอนามยั
ส่วนตนและปฏิบตัิจนเป็น
นิสัย 

-เด็กทุกคน/ร้อยละ........ของเด็กดแูล
รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน ได้แก่  ล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร และ หลังเข้า
ห้องน้ า แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 
ดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเอง  
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้
เหมาะสมตามวัย และปฏิบตัิจนเปน็นิสัย 

4.ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค สิ่งเสพติด และระวังภัย
จากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสีย่งอันตราย 

-เด็กทุกคน/ร้อยละ...........ของเด็กปฏิบัติ
ตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ            ความ
ปลอดภัย บอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่ง
มอมเมาได้ ปฏเิสธสิ่งเสพติดและสิง่มอม
เมาและหลีกเลี่ยง ต่อสภาวะที่เสีย่งต่อ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพตดิได้ด้วย
ตนเอง และปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอจนเป็น
นิสัย 

5.มีส่วนร่วมของพ่อแม่
ครอบครัว ชุมชน และ         
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

- พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทุกคน/ร้อยละ.......ของพอ่แม่
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ทีเ่กี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

 
 
 
 
 
ตัวอย่างท่ี 2   ระดับปฐมวัย 
            1)   ศึกษามาตรฐานและรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เช่น 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 6 รายละเอียด ดังนี้  

   มาตรฐานที่ รายละเอียดของมาตรฐาน 
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2 กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ  

รายละเอียด 
  2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
  2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
  2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
        การจัดประสบการณ์ 
  2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

                  2)  ศึกษาค าอธิบายของรายละเอียดเกี่ยวกับสาระส าคัญเพ่ือก าหนดประเด็นพิจารณา/
ประเด็นการพัฒนา  

               ***เมื่อก าหนดประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาแล้ว ให้ด าเนินการ เช่น ตัวอย่างที่ 1 คือ                  
                     1)  พิจารณาสาระส าคัญท่ีอาจจะก าหนดเพ่ิมเติมในรายละเอียดและค าอธิบาย                              

มาตรฐานที่ รายละเอียด ค าอธิบาย และประเด็นพิจารณา 

2 กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

รายละเอียดที่ 2.1   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ 
                         บริบทของท้องถิ่น 
ค าอธิบาย 
      สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบส นองความต้องการ                
และความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิต              
ของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนา 
    1)  มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุ่น และสอดคล้องกบัหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
    2) ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ                        
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่าง
ของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่น 
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      2) ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เกณฑ์คุณภาพของ
ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนา 
 

          มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ........... 
รายละเอียดที่ 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท           
                        ของท้องถิ่น  
ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
    - มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย      
เกณฑ์คุณภาพ  
    - ,มีการวิเคราะห์และน าผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    -  หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น ผ่านการประเมินก่อน-ระหว่าง และหลังการน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ระดับยอดยี่ยม 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
    -  ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและ           
ความแตกต่างของเด็กปกติ  เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิต               
ของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น   
เกณฑ์คุณภาพ 
    - สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเตรียมความพร้อมด้วยเทคนิค
การสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงการ สะเต็มศึกษา การพัฒนากระบวน           
การคิด การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

    - สถานศึกษาส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีไม่เร่งรัดวิชาการ  เน้นการเรียนรู้ผ่าน   
การเล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ 
เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น   

 
ฯลฯ 
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สรุปผลการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพื่อก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับปฐมวัย 
ตัวอย่างที่ 1 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

2.1 มีหลักสูตร
ครอบคลมุ
พัฒนาการทั้ง4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

  สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย โดย
สถานศึกษาออกแบบการ
จัดประสบการณ์ที่เตรียม
ความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่าง
ของเด็กปกติและกลุ่ม 
เป้าหมายเฉพาะ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 

-,มีการวิเคราะห์และน าผลการ
วิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกีย่วข้องมา
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

-หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบ
ครบถ้วน ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย และบริบท
ของท้องถิ่น ผ่านการประเมินก่อน-
ระหว่าง และหลังการน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ระดับยอดเยี่ยม 

2. ออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความ
พร้อมและไมเ่ร่งรัดวิชาการ 
เน้นการเรียนรูผ้่านการเล่น
และการลงมือปฏิบตัิ
ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติ
และกลุม่เป้าหมายเฉพาะ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

-สถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นการเตรยีมความ
พร้อมด้วยเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย เช่น การสอนแบบ
โครงการ สะเต็มศึกษา การพัฒนา
กระบวนการคดิ การสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปน็ต้น 

-สถานศึกษาส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ที่ไมเ่ร่งรดัวิชาการ  เน้น
การเรยีนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติ เด็ก
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคลอ้ง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และ
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ท้องถิ่น   

 

                ทั้งนี้เมื่อก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จแล้ว ให้ด าเนินการตามกระบวนการจนครบทุกขั้น              
เพ่ือประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกทราบ  

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 3   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
                1)  ศึกษามาตรฐานและรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เช่น                
                    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 2 รายละเอียด ดังนี้ 
                                  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                                  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 
   มาตรฐานที่ รายละเอียดของมาตรฐาน 
1 คุณภาพ
ของผู้เรียน 

รายละเอียดที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 รายละเอียดย่อย  
                        ดังนี้ 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน   
       ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
  6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

 รายละเอียดที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 รายละเอียด
ย่อย  ดังนี้ 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย  
  4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
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                  2) ศึกษาค าอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เกี่ยวกับสาระส าคัญ  
เพ่ือก าหนดประเด็นพิจารณา 

               ***เมื่อก าหนดประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาแล้ว ให้ด าเนินการ เช่น ตัวอย่างที่ 1 คือ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                   1) พิจารณาสาระส าคัญที่อาจจะก าหนดเพิ่มเติมในรายละเอียดและค าอธิบาย                                      
   

มาตรฐานที่ รายละเอียด ค าอธิบายของรายละเอียด และประเด็นพิจารณา 
1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

รายละเอียดที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
รายละเอียดย่อยท่ี 1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร  
                            และการคิดค านวณ  
ค าอธิบาย  
      ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์        
ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนา 
   1)  มีทักษะในการอ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  
   2)  มีทักษะการเขียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
   3)  มีทักษะการสื่อสาร ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
   4)  มีทักษะการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

 
           2)  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         
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มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ.............. 
รายละเอียดที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเรียน 
รายละเอียดย่อยที่ 1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
                            และการคิดค านวณ 
ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
      มีทักษะในการอ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
เกณฑ์คุณภาพ 
    1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ........ ของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการอ่าน
ภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแต่ละระดับชั้น
ที่โรงเรียนจัดท าข้ึน 
    2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ........ของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนร้อยละ 65 ขึ้นไป ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแต่ละ
ระดับชั้นที่โรงเรียนจัดท าขึ้น 

 

ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
   - มีทักษะการเขียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
เกณฑ์คุณภาพ 
    ผู้เรียนทุกคน/รอ้ยละ....... ของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการเขียน ได้
คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามแบบทดสอบการเขียนที่โรงเรียนจัดท าขึ้น 

 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา/ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
   - มีทักษะการสื่อสาร ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น      
เกณฑ์คุณภาพ 
    ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ...... ของผู้เรียนสามารถน าเสนอชิ้นงาน และตอบค าถามเกี่ยวกับ
ชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได้ไมต่่ ากว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ ในการประเมินผลการ
น าเสนอชิ้นงานอย่างน้อย 2 ชิ้น/ภาคเรียน 

 
 
 

ประเด็นพิจารณาที่/ประเด็นการพัฒนา 4 
     - มีทักษะการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น    
เกณฑ์คุณภาพ 
     ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ...... ของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบทักษะการคิด
ค านวณ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามแผนทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพ่ือก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวอย่างท่ี 1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

รายละเอียดของ
มาตรฐาน 

ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการเรียน 
1)  ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร 

 
 

  

ผู้เรยีนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด

1)  มีทักษะในการอ่านตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด
ในแต่ละระดับช้ัน 

-ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ........ของผู้เรียนช้ัน 
ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการเขียนได้
คะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป ตาม
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และการคิดค านวณ ค านวณตามเกณฑ์        
ที่สถานศึกษาก าหนดใน
แต่ละระดบัช้ัน 

 
 

แบบทดสอบการเขียนที่โรงเรียนจดัท าขึ้น 
-ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ........ของผู้เรียนช้ัน 
ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนร้อยละ 65          
ขึ้นไป ตามแบบการทดสอบการอา่นของ
แต่ละระดบัช้ันท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น 

2) มีทักษะการเขียน ตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด
ในแต่ละระดับช้ัน 

-ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ.......ของผู้เรยีนช้ัน 
ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการเขียนได้
คะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป ตาม
แบบทดสอบการเขียนที่โรงเรียนจดัท าขึ้น 

3)  มีทักษะการสื่อสาร ตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด
ในแต่ละระดับช้ัน 

- ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ...... ของผู้เรียน
สามารถน าเสนอช้ินงาน และตอบค าถาม
เกี่ยวกับช้ินงานท่ีตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ า
กว่าระดับคณุภาพ 3 จาก 5 ระดบั ใน
การประเมินผลการน าเสนอช้ินงานอย่าง
น้อย 2 ช้ิน/ภาคเรียน 

4) มีทักษะการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

-ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ.......ของผู้เรยีนช้ัน 
ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบทักษะ การคิด
ค านวณ ได้คะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป 
ตามแผนทดสอบแตล่ะระดับชั้น ตาม
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดในกลุม่สาระ          
การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

 

                ทั้งนี้เมื่อก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จแล้ว ให้ด าเนินการตามกระบวนการจนครบทุกขั้น                
เพ่ือประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกทราบ (ตัวอย่างภาคผนวก) 
 

 

ตอนที่ 2  
การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

              แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึ ง  การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีกรอบระยะเวลา 3 - 5 ปี โดยก าหนดวิธีการ โครงการ 
กิจกรรม  ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

          1.  สาระส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้มีคุณภาพตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงฯ ที่ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา มีสาระส าคัญ ดังนี้  
  1) ศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 
  2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนและความส าเร็จ
ของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  3) ก าหนดวิธีด าเนินงาน กิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใช้ผลการวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล              
การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
  4) ก าหนดแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
  5) ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนรับผิดชอบและด าเนินงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6) ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร 
หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น 
  7) ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม 
โครงการ 
  8) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

               2.  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
         คณะท างานควรประกอบด้วยคณะบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น 
ผู้บริหาร  หัวหน้างาน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ชุมชน เป็นต้น ตามความเหมาะสมเพ่ือให้คณะท างาน
ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
       การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน และสภาพภายนอก
ด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษา จัดเก็บหรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา รวมทั้งความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ 
 
  ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา 
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     การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
สภาพภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา 
  ขั้นที่ 4 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 
      - การก าหนดวิสัยทัศน์ โดยการน าผลการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษามาประมวลเพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
      -  การก าหนดพันธกิจ เป็นการน าวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาแต่ละข้อความ        
แต่ละส่วน มาก าหนดภาระงาน 
      -  การก าหนดเป้าหมาย เป็นการก าหนดสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากด าเนินการ
ตามพันธกิจแล้ว 
  ขั้นที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และชื่อโครงการ กิจกรรม 
     การก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และชื่อโครงการ กิจกรรม ให้น าข้อมูล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในขั้นที่ 4 เป็นฐานในการก าหนด 
  ขั้นที่ 6 ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
     การก าหนดแผนการด าเนินงานเป็นการน าตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม   
แต่ละกลยุทธ์มาก าหนดงบประมาณ แผนการด าเนินงาน แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทาง
วิชาการ บทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนดแผนการก ากับ ติดตาม          
และประเมินผลการด าเนินงาน 
                  ขั้นที่ 7  ก าหนดวิธีการน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 
                   การก าหนดวิธีการน าแผนพัฒนาไปใช้ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจ                     
และด าเนินงานตามแผนให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
               3.  แนวการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  จากสาระส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในข้อที่ 1  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้สรุปเป็นองค์ประกอบของแผนพัฒนาไว้ 8 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน   
  ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ส่วนที่ 3  การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และโครงการ กิจกรรม 
  ส่วนที่ 4  การก าหนดแผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 
  ส่วนที่ 5  แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
  ส่วนที่ 6  การก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ส่วนที่ 7  การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
  ส่วนที่ 8  การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ 

แต่ละส่วนมีรายละเอียดในการจัดท า ดังนี้ 
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  ส่วนที่ 1  ภาพรวมของโรงเรียน  
    1.  ประวัติความเป็นมา นโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน 
                  1.1  สรุปประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพอสังเขป เรียงล าดับจากอดีต         
ถึงปัจจุบัน สถานที่ตั้งของโรงเรียน ประเภทและระดับที่เปิดสอน พ้ืนที่ บริเวณโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 
โทรสาร ฯลฯ 
                                1.2  ก าหนดนโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน 
               2.  ข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน 
                  2.1 ข้อมูลครู บุคลากร ระบุต าแหน่ง จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา และวิชาเอก 
จ าแนกตามเพศ 
     2.2 ข้อมูลนักเรียน  ระบุจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน 
                              3.  แผนที่ตั้งของโรงเรียน 
                 แสดงแผนที่ตั้งและการเดินทางมาโรงเรียน 
               4.  อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 
                ระบุจ านวน ลักษณะของอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน และห้องประกอบ 
               5.  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
                แสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
(มาตรา39-40) 
    6. สิ่งอ านวยความสะดวก 
        ระบุข้อมูลครุภัณฑ์ที่โรงเรียนมี เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ 
เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ เป็นต้น 
    7. ความส าเร็จในการจัดการศึกษา 
        ระบุสิ่งที่โรงเรียนภาคภูมิใจเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม เช่น 
ผลงานของผู้บริหาร ครู นักเรียน และโครงการที่โดดเด่น เป็นต้น 
                              8.  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
                                ระบุอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    9. ทรัพยากร และงบประมาณ 
        ระบแุผนการใช้ทรัพยากร งบประมาณ แผนการรับนักเรียน แผนการรับบุคลากร           
ตามระยะเวลาของแผนพัฒนา 3 - 5 ปี 
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    10.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
         10.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
            น าเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาครั้งล่าสุด 
         10.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
            น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกปีล่าสุดที่รับการประเมินจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามระดับการศึกษาที่สถานศึกษา
เปิดสอน 
 
 
 
    11.  ผลการประเมินพัฒนาการและผลการทดสอบ 
          11.1  ผลการประเมินพัฒนาการ (กรณีที่เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย) 
       น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน  
          11.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
                 น าเสนอข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน           
(O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามระดับการศึกษาที่โรงเรียนเปิดสอน 
ปีการศึกษาล่าสุด 

  ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา (SWOT) 

     น าเสนอผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคของ
สถานศึกษาท้ังสถานการณ์ภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา เช่น การด าเนินงาน            
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน เป็นต้น 
    จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง สิ่งที่สถานศึกษาท าได้ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
และสังคม เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น ครูมีวุฒิและประสบการณ์สูง เป็นต้น 
    จุดอ่อน  (Weaknesses)  หมายถึง จุดบกพร่องของสถานศึกษาที่เป็นอุปสรรค          
ต่อการด าเนินงาน เช่น มีจ านวนครูไม่ครบชั้น สื่ออุปกรณ์ไม่ทันสมัย เป็นต้น  
    โอกาส (Opportunities)  หมายถึ ง  ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมทางบวก                  
จากภายนอกสถานศึกษาที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงาน เช่น สถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีเด็กในวัยเรียนมาก 
โรงเรียนเป็นนิติบุคคลท าให้การบริหารจัดการคล่องตัว  เป็นต้น 
    อุปสรรค (Threats)  หมายถึง ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมทางลบจากภายนอก
สถานศึกษาที่ขัดขวางการด าเนินงาน เช่น มีโรงเรียนที่ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก เป็นต้น 
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    2.  การก าหนดวิสัยทัศน์ 
                วิสัยทัศน์เป็นทิศทางหรือสภาพของโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนที่พึงปรารถนา      
ในอนาคตที่มีความเป็นไปได้อย่างท้าทายในการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยพิจารณาจาก            
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายใน ภายนอก อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    วิสัยทัศน์ที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
    - เป็นภาพเชิงบวก ที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
    - ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    - มีความชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
    - เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
    3. การก าหนดพันธกิจของสถานศึกษา 
  พันธกิจ เป็นภาระงานที่สถานศึกษาต้องด าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยน า
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาแต่ละข้อความ แต่ละส่วนมาก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน  
     พันธกิจที่ดี  ต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องและครอบคลุมตามวิสัยทัศน ์
 
    4. การก าหนดเป้าหมาย 
  เป้าหมาย เป็นสิ่งที่สถานศึกษาต้องการให้เกิดหลังจากที่ได้ด าเนินการตาม               
พันธกิจ โดยน าพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าเมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลผลิตอย่างไร มีทั้งเป้าหมาย            
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    เป้าหมายที่ดี  ควรมีความชัดเจน สามารถวัดได้ มีความเป็นไปได้ และเหมาะสม          
เป็นที่ยอมรับ ควรพิจารณาถึงมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมาประกอบการก าหนดเป้าหมาย 
    5. การก าหนดกลยุทธ์ 
    กลยุทธ์ เป็นวิธีการหรือแนวทางการด าเนินงานที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ
บรรลุผลตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    กลยุทธ์ที่ดี  ควรก าหนดให้ครอบคลุมทุกเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับ     
ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของสถานศึกษา 
  ส่วนที่ 3 การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และโครงการ กิจกรรม 
    3.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป็นการน าเป้าหมายมาก าหนดเป็นสภาพความส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมสามารถวัดและประเมินได ้
      ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ดี  ควรระบุเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ  
    3.2  โครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการตามกลยุทธ์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
      โครงการ  หมายถึง กลุ่มกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กัน เ พ่ือท าหน้าที่                
น าวัตถุประสงค์ของแผนงานของสถานศึกษาไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงภายในเวลาที่ก าหนด 



 
28 

 

     กิจกรรม หมายถึง  การด าเนินงานที่เป็นส่วนย่อยของโครงการใดโครงการหนึ่ง
ของสถานศึกษาท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และเป็นไปตามกลยุทธ์ที่สถานศึกษาก าหนด   
  ส่วนที่ 4  การก าหนดแผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 
    แผนการด าเนินงาน เป็นการน าเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม    
มาก าหนดความส าเร็จของการด าเนินงานเป็นรายปี  เป็นเวลา 3 – 5 ปี ตามระยะเวลาของแผนพัฒนา                    
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    งบประมาณ  หมายถึง จ านวนเงินที่ ใช้ในการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม           
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ส่วนที่ 5   แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
    ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่สนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาประสบความส าเร็จ เช่น หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทั้งภาครัฐ และเอกชน  เป็นต้น 
    แหล่งวิทยาการที่ดี  ควรสอดคล้องกับบริบท ความต้องการของสถานศึกษา         
และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
  ส่วนที่ 6  การก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    ก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส่งผลให้                   
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบความส าเร็จ ได้แก่ ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน บิดา มารดา 
ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น ฯลฯ 
    บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ดี ควรครอบคลุมทุกภาคส่วน 
 
  ส่วนที่ 7  การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
    ก าหนดวิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบในการก ากับ  ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่ดี ควรก าหนดปฏิทินการติดตาม                   
การด าเนินงาน มีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีเครื่องมือตรงตามเป้าหมาย 
                         ทั้งนี้ เมื่อด าเนินงานครบตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา          
ของสถานศึกษา 3-5 ปี ให้น าผลการประเมินตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       
มาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบ
ต่อไป 
 
  ส่วนที่ 8  การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช ้
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    ก าหนดวิธีการด าเนินงานในการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้ 
อย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ เช่น 
    8.1  น าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  
    8.2  จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับครู บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้อง 
    8.3 วิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าป ี
    8.4  ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  

         ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 ตราโรงเรียน 
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ค าน า 

 
                โรงเรียน........................................... ........ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน            
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ
โรงเรียน ภาระงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ต้นสังกัด และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยน าภาระงานดังกล่าวมาสังเคราะห์ มีสาระส าคัญประกอบด้วย 8 ส่วน ดังนี้ 
                ส่วนที่ 1  ภาพรวมของโรงเรียน                     
                ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                                                        
                ส่วนที่ 3  การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และโครงการ กิจกรรม                                                                    
                ส่วนที่ 4  การก าหนดแผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 
                ส่วนที่ 5  แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ                                            
                ส่วนที่ 6  การก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                              
                ส่วนที่ 7  การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน                                                   
                ส่วนที่ 8  การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ 

                การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเล่มนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง            
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน ขอขอบคุณ                 
ในความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้  หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา          
ของโรงเรียน และผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
 
 
  
 

                                           โรงเรียน.............................................................................. 
                                         วัน............เดือน.............................พ.ศ........... 
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ส่วนที่ 5   แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
ส่วนที่ 6   การก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 7   การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 8   การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ 
ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
33 
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ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

 1. ประวัติความเป็นมา นโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน 
            1.1  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน   
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            1.2  นโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน 
 2.1 ข้อมูลครู บุคลากร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 ข้อมูลนักเรียน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. แผนที่ตั้งของโรงเรียน 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. สิ่งอ านวยความสะดวก 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 7. ความส าเร็จในการจัดการศึกษา 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        8.  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน                                              
              …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. ทรัพยากรและงบประมาณ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  9.1  แผนการใช้งบประมาณของโรงเรียน 

รายรับ 
งบประมาณปีการศึกษา 

รายจ่าย 
งบประมาณปีการศึกษา 

25...... 25...... 25...... 25...... 25...... 25...... 
เงินอุดหนุน
รายบุคคล 

   เงินเดือน-ค่าจ้าง    

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

   งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

   

ค่าธรรมเนียมอ่ืน    รายจ่ายอื่นๆ    

รายได้อ่ืนๆ         

ฯลฯ    ฯลฯ    

รวม        

              9.2  แผนการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 

รายการ 
ข้อมูลทรัพยากรปีการศึกษา 

ปีปัจจุบัน 25....... 25....... 25....... 
1. คอมพิวเตอร์เพ่ือส านักงาน     
2. คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา     
3. โทรทัศน์     
4. โทรศัพท์     
5. เครื่องฉายภาพนิ่ง     
6. ...................................     

ฯลฯ     

 9.3 แผนการรับนักเรียน 

ระดับการศึกษา 
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 

ปีปัจจุบัน 25....... 25........ 25........ 
ก่อนประถมศึกษา     
ประถมศึกษา     
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มัธยมศึกษาตอนต้น     
มัธยมศึกษาตอนปลาย     

รวม     

   

 

 

 9.4  แผนการรับครูและบุคลากร 

ประเภท 
ข้อมูลครูและบุคลากร 

ปีปัจจุบัน 25......... 25......... 25........ 
คร ู     
บุคลากรทางการศึกษา     
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน     
อ่ืนๆ     

รวม     

  10.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    10.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                      10.1.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา 25………..  
                      10.1.2  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 25…………. 
              10.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ….…) 
                      10.2.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย   
                      10.2.2  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  11.  ผลการประเมินพัฒนาการและผลการทดสอบ   
    11.1  ผลการประเมินพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 25…….. 

ระดับชั้น 
 จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ผลการประเมินพัฒนาการระดับดี คิดเป็นร้อยละ 

ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา 

 อนุบาลปีที่ 1      

 อนุบาลปีที่ 2      
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 อนุบาลปีที่ 3      

               11.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 25……. 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
 

รายวิชา 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
   คะแนนเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย     

ภาษาอังกฤษ     

คณิตศาสตร์     

วิทยาศาสาตร์     

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

รายวิชา 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
   คะแนนเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย     

ภาษาอังกฤษ     

คณิตศาสตร์     

วิทยาศาสาตร์     

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

รายวิชา 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
   คะแนนเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย     

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

    

ภาษาอังกฤษ     

คณิตศาสตร์     
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วิทยาศาสตร์     

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา (SWOT) 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) 
 
 

อุปสรรค (Threats) 

 
2. วิสัยทัศน์ 
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              ............................................................................................................................. ............................ 
........................................................................................ ......................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ............................................... 
………............................................................................................................................. ...................................... 
 
3. พันธกิจ 

3.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. เป้าหมาย 

4.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. กลยุทธ์ของโรงเรียน 

5.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และโครงการ กิจกรรม 
 

     กลยุทธ์ที่ 1 ……………………………….. 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม 
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 กลยุทธ์ที่ 2 ……………………………….. 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม 

   
   
   
   
   
   

 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 4  การก าหนดแผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 



 
41 

 

แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ  

 กลยุทธ์ที่ 1 ...................................................  

เป้าหมาย 
  ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ชองเป้าหมาย)           
รายปี 

โครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 ฝ่าย
รับผิดชอบ 

 
ปี.... ปี ... ปี .... 

         
         
         
         
         
         
         

 กลยุทธ์ที่ 2 .................................................. 
 

เป้าหมาย 
  ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย)    
รายปี โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 

  ฝ่าย
รับผิดชอบ 

 
ปี.... ปี ... ปี .... 

         
         
         
         
         
         

   ฯลฯ 
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ส่วนที่ 5  แหลง่วิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 

 
 1. สถานศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา 

 1.1  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.2  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.3  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  1.4  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  1.5  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  1.6  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  2.1  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2.2  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2.3  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2.4  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2.5  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2.6  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
         3.1  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
         3.2  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         3.3  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
         3.4  ……………………………………………………………………………………………………………………………  
         3.5  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
         3.6  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 6  การก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

1. ผู้รับใบอนุญาต 
  1.1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ผู้จัดการ 

  2.1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    2.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  3.1  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          3.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. คร ู

  4.1  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      4.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. บุคลากรทางการศึกษา 
  5.1  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

  6.1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. นักเรียน 
   7.1   …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
   7.2   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
8.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9.   บิดา มารดา ผู้ปกครอง 
       9.1   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   9.2   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.   องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น (ถ้ามี) 
      10.1    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      10.2    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 7  การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

 กลยุทธ์ที่ 1 ................................................. 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

     
     
     
     
     
     
     

 กลยุทธ์ที่ 2 ................................................. 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
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ฯลฯ 

หมายเหตุ 
- เมื่อด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาครบตามระยะเวลาที่ก าหนด                  

3- 5 ปี แล้ว ให้น าผลการประเมินมาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา                  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบต่อไป 

- รายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาจประกอบด้วย ปก ค าน า 
สารบัญ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ (ของการจัดท ารายงาน) เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ของเป้าหมาย)    
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ฯลฯ น าเสนอทีละเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 8  การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ 
 

วิธีการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ 

1. ............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 

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

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

2. ............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. .................................................................... 

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

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

3. ............................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 

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

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

4. ............................................................................................................................. ................................. 



 
46 

 

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

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

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

 

 

ภาคผนวก 
      - ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา                   
     - บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                  

ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3   
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การน าแผนพัฒนา     
ที่ก าหนดไว้สู่การปฏิบัติ โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี เ พ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ     
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา    
อาจจัดท าเป็นปีงบประมาณ หรือปีการศึกษาเป็นไปตามความพร้อมของโรงเรียน และนโยบายของต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูสถานศึกษา ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีคุณภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีใหส้อดคล้องกับแผนพัฒนา ดังกล่าว 
 2. ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ขั้นที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
  คณะท างานควรประกอบด้วยคณะบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น               
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และชุมชน เป็นต้น ตามความเหมาะสม 
 ขั้นที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ท าความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
เป้าหมายแต่ละปกีารศึกษาให้ชัดเจน เพ่ือน าสู่การจัดท าโครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดโครงการ กิจกรรม 
   3.1  ชื่อโครงการ 
    ชื่อโครงการ ต้องมีความชัดเจนเหมาะสม เฉพาะเจาะจง น่าสนใจ เป็นที่เข้าใจง่าย 
ว่าจะท าอะไรกับกลุ่มเป้าหมายใด ภายใต้ชื่อโครงการ อาจมีหัวข้อดังนี้ 
    -  ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) 
    -  แผนงาน    
    -  ลักษณะของโครงการ : (ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุปีที่เริ่มต้นท าถึงปีที่สิ้นสุด 
         โครงการ) 
    -  สนองกลยุทธ์โรงเรียน (ข้อใด) 
    -  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ข้อใด) 
    -  ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม 
    -  ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
    3.2  หลักการและเหตุผล  
     หลักการ เป็นการน าเสนอที่มาของโครงการโดยค านึงถึงนโยบายทางการศึกษา
ระดับต่าง ๆ จุดหมายในการจัดการศึกษา ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา หรือกระแสสังคมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ส่วนเหตุผลนั้นเป็นการน าเสนอข้อความ       
ที่สนับสนุนหรือยืนยันที่ให้เห็นว่าโครงการ กิจกรรมมีความจ าเป็นอย่างไร หากไม่ด าเนินการจะมีผลเสียหาย       
ต่อคุณภาพการศึกษาอย่างไร และหากด าเนินการแล้วจะเป็นผลดีต่อคุณภาพการศึกษาอย่างไร ในส่วนนี้             
ควรน าเสนอข้อมูลสนับสนุนเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพทั้งภายใน              
และภายนอกไว้ก็จะเป็นหลักฐานแสดงถึงความตระหนักและความพยายามของสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้
โครงการ กิจกรรมนั้นๆ มีความส าคัญและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
   3.3 วัตถุประสงค์  
    เป็นส่วนที่บอกให้ทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม 
ประมาณ 1-3 ข้อ เป็นรูปธรรมสามารถปฏิบัติและวัดได้  
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   3.4 เป้าหมาย ควรประกอบด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม ทั้งนี้  อาจเขียนทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยู่ใน                   
ข้อเดียวกันได้ 
    3.4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ เป็นเป้าหมายที่แสดงผลเชิงตัวเลข 
    3.4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป็นเป้าหมายที่ระบุคุณภาพที่รองรับหลักการและ
เหตุผล หรือประโยชน์ของโครงการ  การเขียนเป้าหมายเชิงคุณภาพนั้น อาจเขียนระบุความส าเร็จที่ปรากฏ
เป็นเชิงปริมาณว่ามีคุณภาพระดับใดก็ได ้   
   3.5 วิธีด าเนินการ  
    เป็นการน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญเพ่ือให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ ก าหนดให้ชัดเจนว่าจะท าอะไร ใครเป็นผู้ท า ท าที่ไหน ท าอย่างไร เริ่มต้นเมื่อใด เสร็จสิ้น
เมื่อใด ได้ผลประการใด หรืออาจจะแสดงเป็นแผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 
    3.6  ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม 
      เป็นการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จสิ้นโครงการ  
   3.7 งบประมาณ  
     เป็นการน าเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ กิจกรรม อาจจะเขียน
งบประมาณรวมหรือจ าแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
    3.8  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      เป็นการให้แนวทางแก่ผู้อนุมัติและผู้ปฏิบัติว่าในการด าเนินโครงการ กิจกรรมนั้น
ควรจะประสานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
    3.9  สถานที่ด าเนินการ  
      เป็นการระบุว่าใช้สถานที่ใดในการด าเนินงาน 
   3.10  การประเมินผลโครงการ 
       เป็นการก าหนดให้ทราบว่า โครงการ กิจกรรมจะได้รับการประเมินส่วนใดบ้าง             
ด้วยวิธีการและเครื่องมือประเมินประเภทใด ให้สอดคล้องครอบคลุมกับตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
กิจกรรม 
    3.11  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
        เป็นการระบุผลที่คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้รับผลทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไรเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
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              ขั้นที่ 4  จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   การจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี  ประกอบด้วย  4  ส่วน  มีรายละเอียด              

ในการจัดท า ดังนี้  

   ส่วนที่ 1  ภาพรวมของโรงเรียน 

            มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา นโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน ข้อมูลครู 
บุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนที่ตั้งของโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน สิ่งอ านวยความสะดวก เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์              
ของสถานศึกษา ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (รอบปีที่ผ่านมา) ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน (รอบปีที่ผ่านมา) ประมาณการรายรับของโรงเรียนปีการศึกษาที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี                
(ใช้ข้อมูลนักเรียนปีปัจจุบันเป็นฐานในการประมาณการจ านวนนักเรียน และการคิดงบประมาณ) 
  ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จหรือตัวชี้วัดความส าเร็จ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  ส่วนที่ 3 แผนการด าเนินโครงการ กิจกรรม  
  ประกอบด้วย 2  ส่วน คือ 1)  โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ จ าแนกตามโครงสร้าง
การบริหารงานของสถานศึกษา  2) รายละเอียดโครงการ กิจกรรม 
  ส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี                         
   ก าหนดแผนการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ กิจกรรม 
โดยระบุวิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา และผู้ประเมินให้ชัดเจน  
 

               
ภาคผนวก  
 -  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน หรือคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 -  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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รูปแบบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โรงเรียน................................................... 

ปีการศึกษา.................... 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      เลขที่...........................ซอย...................................ถนน................................. ........... 
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                      โทรศัพท์........................................................โทรสาร............................................... 
                 e-mail...........................................................เว็บไซต์.................................................. 

 
ตราโรงเรียน 
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ค าน า 

                
                โรงเรียน...................................... ........................ตระหนักและเห็นความส าคัญของการน า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน        
จึงร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ปีการศึกษา 25……....... ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดังกล่าว และน าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี
ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี เล่มนี้   มีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย  4 ส่วน ดังนี้ 
                สว่นที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
                สว่นที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
                สว่นที่ 3 แผนการด าเนินโครงการ กิจกรรม 
                สว่นที่ 4 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

                การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนเล่มนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอขอบคุณในความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ หวังว่าเอกสารเล่มนี้       
จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป  
 
 
 
 

            ลงชื่อ............................................................ 
                  (.............................................................) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 
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สารบัญ 

 
           หน้า 
 
     สว่นที่ 1  ภาพรวมของโรงเรียน 
     สว่นที่ 2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
     สว่นที่ 3  แผนการด าเนินโครงการ กิจกรรม 
     สว่นที่ 4  การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
     ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 1  ภาพรวมของโรงเรียน 

1. ประวัติความเป็นมา นโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน 
  1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสังเขป) ………………………………………………………………..… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            1.2 นโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน……………………………………………………………………………..…… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ข้อมูลครู บุคลากร และข้อมูลนักเรียน 
  2.1 ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 ข้อมูลนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3. แผนที่ตั้งของโรงเรียน 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6. สิ่งอ านวยความสะดวก 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  (รอบปีที่ผ่านมา)  
 

 กลยุทธ์ที่ 1................................... 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
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ฯลฯ 

      
 
 
 
 
  8.  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปีที่ผ่านมา) 
            ให้น าเสนอผลการประเมินเป็นตารางตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในปีนั้น ดังนี้ 
            8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา 25……….. 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            8.2  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 25……….. 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 9. ประมาณการรายรับของโรงเรียน ปีการศึกษา ………………… 
     (ใช้ข้อมูลนักเรียนปีปัจจุบันเป็นฐานในการคิดงบประมาณ) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. เงินอุดหนุนรายบุคคล 
   1.1 ระดับอนุบาล 
        - ชั้นอนุบาลปีที ่1            จ านวน.............คน 
        - ชั้นอนุบาลปีที ่2            จ านวน.............คน 
        - ชั้นอนุบาลปีที่ 3            จ านวน.............คน 

 
 

………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 

   1.2 ระดับประถมศึกษา 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       จ านวน..............คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       จ านวน..............คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       จ านวน..............คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4       จ านวน..............คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5       จ านวน..............คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        จ านวน..............คน 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

   1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
        - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1        จ านวน..............คน 
        - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2        จ านวน..............คน 
        - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3        จ านวน..............คน  

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

   1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        จ านวน..............คน 
        - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        จ านวน..............คน 
        - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        จ านวน..............คน 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

รวม ………………………… 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   2.1  ................................... 
   2.2  .................................. 

ฯลฯ 
 

 
………………………… 
……………………… 

รวม ………………………… 

3. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
   3.1 ………………………………. 
   3.2 ……………………………... 

ฯลฯ 
 

 
………………………… 
………………………… 
 

รวม ………………………… 

รวมทั้งสิ้น ………………………… 
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ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 1. วิสัยทัศน์ 

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

 2.  พันธกิจ 

 2.1.......................................................................................................................................
 2.2....................................................................................................................................... 

 3.  เป้าหมาย 
 3.1............................................................................................................................. ........................... 
 3.2.............................................................. ...................................................................... .................... 

 4.  อัตลักษณข์องโรงเรียน 
  ........................................................................................................................................... 
 5.  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
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  ........................................................................................................................................... 
6. กลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ กิจกรรมและฝ่ายที่รับผิดชอบ         

    ปีการศึกษา 25……….. 

  กลยุทธ์ที่ 1 ................................................... 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

    
    
    
    

  กลยุทธ์ที่ 2................................................... 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

    
    
    
    

ฯลฯ 

 

 

 

ส่วนที่ 3 แผนการด าเนินโครงการ กิจกรรม 

 1.  โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ฝ่าย.................................................................... 
    1.1  โครงการ…….............................................. 
          1)  กิจกรรม……........................................ 
          2)  กิจกรรม............................................. 
    1.2  โครงการ................................................... 

 
………………………… 

 
 

………………………… 

 
……………………… 
 
 
…………………… 
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การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 
ฯลฯ   

 
…………………… 

 
 
…………………… 
 
 
…………………… 

 
 
…………………… 
 
 
……………………… 
 
 
…………………… 
 

2. ฝ่าย................................................................... 
   2.1  โครงการ…….............................................. 
           1)  กิจกรรม…………................................ 
             2)  กิจกรรม........................................ 
   2.2  โครงการ.................................................. 

ฯลฯ 

 
………………………… 

 
 

………………………… 

3. ฝ่าย.................................................................. 
   3.1  โครงการ……............................................. 
           1)  กิจกรรม………….............................. 
           2)  กิจกรรม.......................................... 
   3.2  โครงการ.................................................. 

ฯลฯ 

 
………………………… 

 
 

………………………… 

4. ฝ่าย........................................................ ......... 
   4.1  โครงการ……............................................ 
           1)  กิจกรรม…………….......................... 
           2)  กิจกรรม......................................... 
   4.2  โครงการ................................................. 

ฯลฯ 

 
………………………… 

 
 

………………………… 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น …………………………   
 
หมายเหตุ   

-  ต้องเป็นโครงการ กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเป็น
โครงการ กิจกรรมที่สนองอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ หรือตามความจ าเป็นของสถานศึกษา สนองนโยบาย หรือ
จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 

-  โครงการ กิจกรรมที่สนองอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ความจ าเป็นของสถานศึกษา สนองนโยบาย      
หรือจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด อาจจัดเรียงไว้ในฝ่ายที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

 
 

 2.  รายละเอียดโครงการ กิจกรรม 

 รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรมีหัวข้อต่อไปนี้ 

1. โครงการ: ……………………..…………………………………………………………………………………..………………………… 
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กิจกรรม : ……………….………………………………………………………………………………………………………………….. 

แผนงาน  : ............................................................................................................................................. ..... 

ลักษณะโครงการ : ……………………………………………………...................................................................... ..... 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ………………………………………………………………………………………………………..………. 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : …………………………………………………………………………. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  .............................................................................................. ................................. 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ………………………………….…………………………………………………………………………………….. 

2. หลักการและเหตุผล 

 ................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .......... 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.2  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.3……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. เป้าหมาย  

 4.1 เชิงปริมาณ : 

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

 4.2  เชิงคุณภาพ : 

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

5. วิธีด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. งบประมาณ 

                     ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ................. ................. ................. 

2. ................. ................. ................. 

3. ................. ................. ................. 

ฯลฯ    
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

9. สถานทีด่ าเนินการ 

..............................………………………………………………………………………………………………………………………………

10. การประเมินผลโครงการ 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 11.1  ........................................................................................................................................................... 

 11.2  ...........................................................................................................................................................  

 

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัต ิ

       (..........................................)                               (.......................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
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ส่วนที่ 4  การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

                 การก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความส าคัญต่อ      
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนิน โครงการ กิจกรรมอย่างน้อยbv
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     แผนการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อาจจะ
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา ดังนี้ 
 1.  ฝ่าย............................. 

เป้าหมาย 

(ตามแผนฯ) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โครงการ กิจกรรม 

วิธีการและ 

เครื่องมือ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ประเมิน 

      
      
      
      

2.  ฝ่าย........................... 

เป้าหมาย 

(ตามแผนฯ) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัความส าเร็จ 
โครงการ กิจกรรม 

วิธีการและ 

เครื่องมือ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
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ภาคผนวก 

- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน หรือคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 4   
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

              การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นกลไกในการควบคุม        
การด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
               1.  ความหมายของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                   การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หมายถึง การควบคุม 
ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาประกาศ
ก าหนด เป็นการด าเนินงานโดยสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือน าผลจากการประเมินมาเขียน
รายงานผลการประเมินตนเองส าหรับผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
                2. วัตถุประสงค์ของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
      2.1  เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      2.2  เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
               3. ขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                   การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
                  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
                   1.1  การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกคน โดย :  
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            1)  สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินคุณภาพภายใน         
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมิน 
            2) พัฒนาความรู้  และทักษะเกี่ ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน             
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดของมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ หรือ     
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
         3)  ท าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง  
และวิธีการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ ได้แก่ การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment)          
การตัดสินผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based)  และการตัดสินโดยคณะกรรมการในระดับเดียวกัน (Peer Review) ขั้นตอนการประเมิน 
แนวทางการตัดสินและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นต้น 
 
                  1.2  แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ซึ่งคณะกรรมการควรประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียน เช่น ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครอง เป็นต้น ซึ่งต้องรับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับ ดูแล 
ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
                  
 
  ขั้นที่ 2 ขั้นการด าเนินงาน 
   2.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน มีวิธีการด าเนินการ ประกอบด้วย ก าหนด
วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการประเมิน  น ากรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นแนวทาง            
การด าเนินงาน วางแผนผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ระยะเวลา ก าหนดวิธีการประเมินตามรายละเอียดของ              
แต่ละมาตรฐานของสถานศึกษา วางแผนจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปและรายงานผลการประเมิน 
 2.2   การด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน มีวิธีด าเนินการ ประกอบด้วย            
สร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยเน้นการประเมินตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยวิธีการที่หลากหลายประกอบกันในลักษณะของการตรวจสอบยแบบสามเส้า 
(Triangulation)  ทั้งนี้ผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข โดยจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก และทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงาน ก ากับ ติดตามการท างานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 2.3 การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา สรุปผล           
การตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4  การน าผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา           
มาวิเคราะห์ วางแผนการพัฒนา/ปรับปรุง การด าเนินงานของสถานศึกษาในส่วนที่ต้องพัฒนาให้สูงขึ้น              
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เขียนเป็นรายงาน/บทสรุปผู้บริหาร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศึกษา
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูงยิ่งขึ้นต่อไป 
                 ขั้นที่ 3  ขั้นการจัดท ารายงานผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
   เมื่อสถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาเสร็จ
แล้ว จะน าข้อมูลที่ได้มาจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
พร้อมสรุปแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาต่อไป 
                4. กรอบการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
                     การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นการประเมิน         
ตามมาตรฐาน และรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้การประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครอบคลุมการด าเนินงานตามมาตรฐานและรายละเอียดของมาตรฐาน  
คณะกรรมการประเมินควรร่วมกันวิเคราะห์เพื่อวางแผนการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง  การก าหนดกรอบการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
            ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน 
รายละเอียด

ของมาตรฐาน 
ประเด็นพิจารณา 

วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ
เด็ก 

1.1 มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัย 
ที่ดี และดูแล
ความปลอดภัย
ของตนเองได ้

- มีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. สังเกตพฤติกรรมจริง 
2. ตรวจผลการชั่งน้ าหนัก-
วัดส่วนสูง 
3. ตรวจผลการประเมิน 
พัฒนาการ 
4. ตรวจผลการด าเนิน

- ตัวเด็ก/พฤติกรรมของเด็ก 
- ครู ผู้ปกครอง บุคคลต่างๆ       
ที่เกี่ยวข้อง  
- แบบบันทึกผลการชั่งน้ าหนัก-
วัดส่วนสูง 
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
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โครงการ กิจกรรม 
 

- สรุปผลโครงการ กิจกรรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

- เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว  ทรงตัว
ได้ด ี ใช้มือและตา 
ประสานสัมพันธไ์ด้ด ี                          

- สังเกต/สอบถาม/
สัมภาษณ ์
- ตรวจผลการประเมิน
พัฒนาการ 
- ตรวจผลการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม 

- ตัวเด็ก/พฤติกรรมของเด็ก   
- ครู ผู้ปกครอง บุคคลต่างๆ      
ที่เกี่ยวข้อง 
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- บันทึกผลการจดัประสบการณ ์
- สรุปผลโครงการ กิจกรรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

- ดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนสิัย 

1. สังเกต/สอบถาม/
สัมภาษณ ์
1. ตรวจผลการประเมิน
พัฒนาการ 
3. ตรวจผลการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม 

 

- ตัวเด็ก/พฤติกรรมของเด็ก 
- ครู ผู้ปกครอง บุคคลต่างๆ        
ที่เกี่ยวข้อง  
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
- บันทึกผลการจดัประสบการณ ์
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- สรุปผลโครงการ กิจกรรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

- ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพ
ติด และระวังภยัจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 

1. สังเกต/สอบถาม/
สัมภาษณ ์
2. ตรวจผลการประเมิน 
พัฒนาการ  
3. ตรวจผลการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม 

- ตัวเด็ก/พฤติกรรมของเด็ก 
- ครูผู้ปกครอง บุคคลต่างๆ         
ที่เกี่ยวข้อง  
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- บันทึกผลการจดัประสบการณ ์
- สรุปผลโครงการ กิจกรรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

ตัวอย่าง   แบบบันทึกการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
รายละเอียดของมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

 1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล

- มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย

ผลการประเมิน เช่น 
1. เด็กร้อยละ..................มีน้ าหนัก 
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ความปลอดภัยของตนเองได้ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนสูง           ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
                ฯลฯ 
หมายเหตุ  แหล่งที่มาของผลการ
ประเมิน เช่น 
1)  จากแหล่งข้อมูลที่บันทึกไว้ เช่น                  
ผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก           
เป็นต้น 
2)  จากการสังเกตตัวเด็ก/พฤติกรรม              
ของเด็กตามสภาพจริง 
3)  จากการสอบถาม หรือสัมภาษณ์             
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4)  จากการศึกษาเอกสารหน้างาน               
ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง 
5)  จากการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
กับผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนได้            
ส่วนเสียกับสถานศึกษา 

ฯลฯ 
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ตอนที่ 5   
การติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 การติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา           
เป็นกลไกส าคัญในการติดตามระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นให้ด าเนินไปอย่างมี
คุณภาพ 

1. ความหมายของการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ            
ตามมาตรฐานการศึกษา 

 การติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
หมายถึง การติดตาม ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือน าผลที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานของ
สถานศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริม               
การเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ ฯลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด และจัดท ารายงานผลการติดตามผลการด า เนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา    
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น าเสนอผลต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ            
ตามมาตรฐานการศึกษา 

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

2.2 เพ่ือรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 ระยะที่ 1 ติดตามผลการด าเนินการ  ระหว่างการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ระยะที่ 2 ติดตามผลการด าเนินการ  เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา 

4. องค์ประกอบของการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ              
ตามมาตรฐานการศึกษา 

 4.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

4.2 ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
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 4.3 สร้างเครื่องมือติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ               
ตามมาตรฐานการศึกษา 

 4.4 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา                
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

4.5 ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
4.6 รายงานผลการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ               

ตามมาตรฐานการศึกษา 
 หมายเหตุ   ล าดับการปฏิบัติอาจปรับได้ตามบริบทของสถานศึกษา 

5. รูปแบบการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

5.1 รูปแบบที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา    
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ              
ตามมาตรฐานการศึกษา ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ให้ค าแนะน า             
ในการด าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนจัดท ารายงาน            
ผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยด าเนินการเป็นรายภาคเรียน
หรือรายปีตามโอกาส 

5.2 รูปแบบที่ 2 มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 ผู้ปฏิบัติงานจัดท าแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปี             
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รายงานโครงการ กิจกรรม และรายงานผลการด าเนินการ          
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น าเสนอผู้บริหารเป็นรายภาคเรียนหรือรายปี             
ตามความเหมาะสม เพ่ือน าไปพิจารรณา วางแผนพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 

6. กรอบการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 เมื่อสถานศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีไประยะหนึ่ง จึงด าเนินการ           
ติดตามผลการด าเนินงาน โดยอาจมีการติดตามระหว่างสถานศึกษาปฏิบัติงาน หรือเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน                    
ก็ได้ ดังนั้น เพ่ือให้ครอบคลุมการด าเนินงาน สถานศึกษาอาจแบ่งการติดตามเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  กระบวนการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่ด าเนินงาน    
ตามบริบทของสถานศึกษา คือ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้ ดังนี้ 

 1.1 ด้านปัจจัย ประกอบด้วย  
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- บุคคล เช่น ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษา เป็นต้น 

- ทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา       
สื่อและเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ งบประมาณ เป็นต้น 

1.2 ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 

- การบริหารจัดการ เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารแบบมี          
ส่วนร่วม เป็นต้น 

- กระบวนการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 

 
  

- ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เช่น การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เป็นต้น 

1.3 ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ประกอบด้วย 
- ผู้เรียน เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นต้น 
- สถานศึกษา เช่น สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน 

ผู้ใช้บริการ หรือสถานศึกษาประสบความส าเร็จได้รับรางวัลต่าง ๆ  
เป็นต้น 

 ส่วนที่ 2  การก าหนดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  กรอบการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา ส่วนที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวอย่างที่ 1   กรอบการติดตาม ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  
  ส่วนที่ 1  กระบวนการบริหารจัดการศึกษา ด้านปัจจัย 

องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา วิธีการตรวจสอบ ร่องรอย/หลักฐาน 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

1. มีจ านวนครู
เพียงพอตาม
เกณฑ ์

1. มีครูครบชั้น 
2. อัตราส่วนคร ู
 

1. ตรวจเอกสารแสดง  
ช่ือครูประจ าช้ัน 
2. ตรวจเอกสารแสดง
จ านวนนักเรียนแต่ละ 

1. เอกสารแสดงช่ือครูประจ าช้ัน 
2. ตารางสอนของคร ู
3. บัญชีรายชื่อนักเรียน 
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ช้ันเรียน 
2. มีครูสอนตรง
ตามวิชาเอก-โท/
ความถนัด 

1. ครูมีวุฒิ
การศึกษาตรงตาม
วิชาที่สอน 
2. ประวัติการสอน
ของครูในช้ันเรียน 

1. ตรวจทะเบียนคร ู
2. ตรวจสอบเอกสาร  
ถึงประสบการณส์อน
ของครู 
3. สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ครู เกี่ยวกับ
ประสบการณ์สอน          
ของครู 
4. สัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
(อาจมีการสมัภาษณ์
เพิ่มเตมิก็ได้) 

1. ทะเบียนคร ู
2. ค าสั่งมอบหมายงาน 
3. ผลงาน/รางวัลของครูแสดงถึง
ความสามารถ/ความถนัด 
4. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู
เกี่ยวกับประสบการณ์การสอน
ของครู 

3. ครูมี
จรรยาบรรณตาม
มาตรฐาน    
วิชาชีพครู 

1. ครูมีลักษณะตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู  9 ข้อ                  
ของคุรุสภา 
 
 

1. สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ครู เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิขาชีพคร ู
2. ตรวจสอบเอกสาร  
(ถ้ามี) 
 

- เอกสารอื่น ๆ เช่น ประกาศ 
เกียรติคณุ แฟ้มสะสมงานของครู 
บันทึกการประชุม  เป็นต้น 
 

ตัวอย่างที่ 2   กรอบการติดตาม ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  
  ส่วนที่ 1  กระบวนการบริหารจัดการศึกษา ด้านกระบวนการ 
 

องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา วิธีการตรวจสอบ ร่องรอย/หลักฐาน 

กระบวนการ
เรียนรู้ 

การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ทีเ่น้น
ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

1. ครูมีความสามารถใน
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. สังเกตพฤติกรรมการ
สอนของครู 
2. ตรวจกิจกรรมใน
แผนการจดัการเรียนรู ้

1. แบบบันทึกพฤติกรรมการ
สอนของครู 
2. แผนการจัดการเรียนรู้           
แต่ละรายวิชา 
3. ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 
4. สื่อประกอบการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอน 

2. มีการศึกษา วิเคราะห์
ผู้เรยีน              เป็น
รายบุคคล 

1. ตรวจแบบบันทึก
ข้อมูลนักเรยีนเป็น
รายบุคคล 
2. สัมภาษณ์ครเูกี่ยวกับ 
การวิเคราะหผ์ู้เรยีน 
เป็นรายบุคคล 

1. แบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2. แบบสัมภาษณ์ครเูกี่ยวกับ
การวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็น
รายบุคคล 
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา วิธีการตรวจสอบ ร่องรอย/หลักฐาน 

3. ห้องเรียนมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

1. สังเกตสภาพ
ห้องเรียน 
2. สัมภาษณ์ครู 
ผู้ปกครอง เกี่ยวกับ
บรรยากาศของ
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

1. บรรยากาศของห้องเรียน 
2. แบบสัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง 
เกี่ยวกับบรรยากาศของ
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้

ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 

ระบบการ
ประกันคณุภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. มีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา              
การประกาศค่า
เป้าหมายความส าเรจ็
และเกณฑ์คณุภาพ 

1. ตรวจสอบเอกสาร
มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ
และเกณฑ์คณุภาพ 
2. สัมภาษณ์บุคลากร 
ผู้ปกครอง 

1. เอกสารก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    
ค่าเป้าหมายความส าเร็จและ
เกณฑ์คณุภาพ 
2. แบบสัมภาษณ์บุคลากร 
ผู้ปกครอง 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การประกาศ          
ค่าเป้าหมายความส าเร็จและ
เกณฑ์คณุภาพ  (ถ้ามี) 

  2. แผนพัฒนา 
การจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพการศึกษา  
ตามมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. ตรวจความสอดคล้อง

ของแผนพัฒนาฯ กับ 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

2. สัมภาษณ์บุคลากร 

ผู้รับผิดชอบการจดัท า

แผนพัฒนา ฯ 

1. แบบวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ของแผนพัฒนาฯ กับมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

2. แบบสัมภาษณ์ผูร้ับผดิชอบ 

การจัดท าแผนพัฒนา ฯ 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดท าแผนพัฒนา ฯ 

                                                                                                     3. การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาการจดั

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

1. ตรวจความสอดคล้อง

ของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีกับแผนพัฒนาฯ 

2. ตรวจความเป็นไปได้

ของแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี

3. ตรวจปฏิทิน 

1. แบบวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของแผนปฏบิัติการ

ประจ าปีกบัแผนพัฒนา ฯ 

2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 

3. แผนปฏิบัติการประจ าป ี

4. ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา วิธีการตรวจสอบ ร่องรอย/หลักฐาน 

การปฏิบัติงาน 

ของสถานศึกษา 

4. ตรวจผลการด าเนิน

โครงการ กิจกรรม 

5. สัมภาษณ์บุคลากร

และผูป้กครอง 

6. สอบถามบุคลากร 

นักเรียนและผู้ปกครอง 

สถานศึกษา 

5. รายงานโครงการกจิกรรม 

6. แบบสัมภาษณ์บุคลากร และ

ผู้ปกครอง 

7. แบบสอบถามเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนา ฯ 

8. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดท า / ด าเนินการแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

  4. ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

1. ตรวจความครบถ้วน 
และคณุภาพของ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา ฯ 
2. สัมภาษณ์บุคลากร 
และผูป้กครอง 

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 

2. แผนปฏิบัติการประจ าป ี

3. รายงานโครงการกจิกรรม 

4. ผลงาน / ช้ินงานจาก

โครงการ กิจกรรม (ถ้ามี) 

5. แบบสัมภาษณ์บุคลากร  

และผูป้กครอง 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา 

7.  เอกสารก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา          

ค่าเป้าหมายความส าเร็จและ

เกณฑ์คณุภาพ 

8. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

เกี่ยวกับการด าเนินการตาม

แผนพัฒนา ฯ 

  5. ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

1. ตรวจทาน             
ผลการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน

1. รายงานการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
2. แบบสัมภาษณ์บุคลากร 
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องค์ประกอบ 
ประเด็นการ

ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา วิธีการตรวจสอบ ร่องรอย/หลักฐาน 

สถานศึกษา 
2. สัมภาษณ์บุคลากร 

3. ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 
4. เอกสารก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา     
การประกาศค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จและเกณฑ์คณุภาพ 

  6. พัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพโดยพจิารณา
จากรายงานผลการ
ประเมินตนเอง 

1. ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของรายงานผล
การประเมินตนเอง 
2. ตรวจความเป็นไปได้
ของแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคณุภาพ 

1. รายงานผลการประเมิน
ตนเอง 
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3. แผนปฏิบัติการประจ าป ี
4. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคณุภาพ 

  7. มีการจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเอง 

ตรวจสอบความสมบูรณ์

รายงานผลการประเมิน

ตนเอง 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

 

 

 

 
ตัวอย่าง 

แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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ลงชื่อ ........................................................ ผู้รายงาน 

     (......................................................) 
วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ด้าน......................................................................ระยะเวลา....................................................................... 

ประเด็นการติดตาม     
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ตัวอย่าง  
แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ปีการศึกษา ........... 

 ส าหรับการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ...............  

 

โรงเรียน ............................................ที่ตั้ง.............................................. ........................................................... 
โครงการ .......................................................................................................... ................................................... 
กิจกรรม ..................................................................................................................... ......................................... 
ผู้รับผิดชอบ ..................................................................................................................................................... ... 
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ............................................................................................................ ................................... 
 

กิจกรรม 
 การด าเนินงานตามแผน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะที่ปฏิบัติ 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ปัญหา  อุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................ 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรง 
............................................................... ..........................................................................................................  

 
ลงชื่อ ........................................................ ผู้รายงาน 

(......................................................) 
   วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ........... 
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ตอนที่ 6  
การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

              การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นผลที่เกิดจากการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และติดตามผลการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา            
ของสถานศึกษา ที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษามีผลการด าเนินงานในภาพรวม และ                
รายมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพใด มีหลักฐานข้อมูลใดที่สนับสนุนว่าสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับนั้น 
เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตลอดทั้งปีเพ่ือให้
การจัดการศึกษามีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 
             1.  ความหมายของการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
                  การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง หมายถึง การจัดท ารายงานผลที่เกิดจากการบริหาร     
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาที่ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  
            2. วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
  2.1 เพ่ือน าเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
                  2.2 เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของสถานศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และเป็นฐานข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
            3.  ประโยชน์ของการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
                  3.1  สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น 
จุดควรพัฒนา โอกาส และข้อจ ากัด เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
ในปีถัดไป 
                 3.2  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
และผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
                 3.3  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท้ังในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรพัฒนา เพ่ือให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
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                  3.4  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  มีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา  
  3.5 ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)        
ใช้รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
              4. ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

 ขั้นที่ 1  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการควรประกอบด้วย คณะบุคคลจากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร   ครู  

และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม  
 ขั้นที่ 2  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

           สถานศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลทั่วไป และข้อมูลผลการด าเนินงาน 
โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่จะท า
ให้รายงานมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

 ขั้นที่ 3  สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
                สถานศึกษาน าข้อมูลที่รวบรวมได้ มาสรุปและเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง 
                  ขั้นที่ 4  น าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
               สถานศึกษาน ารายงานที่เขียนเสร็จสมบูรณ์แล้วเสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
                  ขั้นที่ 5  เผยแพร่ต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 สถานศึกษาน ารายงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ตามความเหมาะสมผ่านสื่อต่าง  ๆ 
เช่น แผ่นพับ จุลสาร วารสาร เว็ปไซต์ของโรงเรียน หรือชี้แจงในการประชุมครู การปฐมนิเทศผู้ปกครอง            
เป็นต้น พร้อมทั้งน าส่งหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
                5.  โครงสร้างหรือองค์ประกอบของรายงานผลการประเมินตนเอง 
                    รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดรูปแบบเองตาม   
ที่เห็นว่าเหมาะสมสอดคล้อง และครอบคลุมผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               
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ที่มีหลักฐานข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานชัดเจน เพ่ือน าไปใช้อ้างอิงในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
    6.  การตัดสินและสรุปผลการประเมิน 
                การตัดสินและสรุปผลการประเมินให้เน้นหลักการประเมินแบบองค์รวม (Holostic 
Assessment) ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
และตัดสินในลักษณะองค์รวมไม่แยกส่วน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2  ส่วน ดังนี้  
                 ส่วนที่ 1  การตัดสินและสรุปผลการประเมินรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                ส่วนที่ 2  การตัดสินและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของรายงานผลการประเมินตนเอง 
 

                  
                   ส่วนที่ 1  บทสรุปของผู้บริหาร  
                   ส่วนที่ 2  รายงานผลการประเมินตนเอง 
                               ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
                               ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
                               ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
                               ภาคผนวก                                            
 
 
แต่ละส่วนมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

               ส่วนที่ 1  บทสรุปของผู้บริหาร 
                   บทสรุปของผู้บริหาร เป็นการสรุปผลการประเมินตนเองของผู้บริหารที่มีความส าคัญ
เป็นส่วนที่ผู้บริหารเป็นผู้เขียนขึ้นจากผลการประเมินตนเองที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดจาการด าเนินงาน
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อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ รวบรัด เฉพาะประเด็นส าคัญ สามารถวัดและประเมินผลได้ มีที่มาของหลักฐาน
และข้อมูลชัดเจน.สื่อให้เห็นถึงผลกระทบในสิ่งที่โรงเรียนได้ลงมือท าเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งด้าน
นักเรียน ด้านผู้สอน ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ส าหรับใช้เป็นเอกสารที่อ้างถึงเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนเป็นประจ า 
รวมทั้งมีการปรับปรุงเอกสารอยู่เสมอตามผลการประเมินที่พบ มีความยาวประมาณ 2- 3 หน้า มีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ :10 สิงหาคม 
2561) 
                    ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาโดยสังเขป  
                     ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตอบตามประเด็นส าคัญ 3 ข้อ ดังนี้ 
                                1)  ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับใด  (ระดับก าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม)   
                                2)  มีหลักฐานและข้อมูลใดบ้างที่รวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ  ที่แสดงว่า
โรงเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพนั้น ระบุให้ชัดเจนตามเกณฑข์องโรงเรียน  
                                3)  มีแผนในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพดีขึ้นไปอย่างน้อย 1 ระดับ

อย่างไรบ้าง 

               ทั้งนี้ การสรุปว่าโรงเรียนมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพใด โรงเรียนควรใช้วิจารณญาณ
บนพ้ืนฐานของหลักฐานและข้อมูล หลังจากได้ผลการประเมินด้านต่างๆ ของโรงเรียนแล้วให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลการประเมินโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
  
                ส่วนที่ 2  รายงานผลการประเมินตนเอง 
                  การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เน้นการประเมินจากหลักฐาน        
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) โดยผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) มีการตรวจทาน          
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) และใช้การประเมินแบบองค์รวม 
(Holistic Assessment) แบ่งการน าเสนอเป็น 3 ตอน  คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 2) ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 3) สรุปผลการพัฒนา แต่ละตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
                   ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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    การรายงานข้อมูล พ้ืนฐานของสถานศึกษาต้องเป็นปัจจุบันตามสภาพจริง 
ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา อาจน าเสนอ           
เป็นความเรียง  ตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ ฯลฯ ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการข้อมูล             
ของหน่วยงานต้นสังกัด และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ประกอบด้วย ชื่อ รหัส ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 
โทรสาร   อีเมล์  (e-mail)  เว็บไซต์ (website) ระดับชั้นที่เปิดสอน ฯลฯ 
     2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย จ านวนบุคลากรจ าแนกตาม
ต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในต าแหน่ง จ านวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น 
จ านวนชั่วโมงในการสอนของครูเฉลี่ยต่อคนต่อสัปดาห์ จ านวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนา สาขาวิชา              
ที่ขาดแคลนครู ฯลฯ  
     3. ข้อมูลนักเรียน ประกอบด้วย จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ 
จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษจ าแนกตามคุณลักษณะ เช่น ผู้เรียนที่มีความพิการ ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ผู้เรียน   
ที่มีความสามารถพิเศษ  จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นที่ผ่าน หรือไม่ผ่านการประเมินความสามารถด้าน             
การอ่าน การเขียน  การคิดค านวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร  มีสุขภาพตามเกณฑ์ ฯลฯ 
     4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้เรียนแต่ละ
ระดับชั้น จ าแนกตามรายวิชาย้อนหลัง 3 ปี 
     5.  แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกโรงเรียน จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียน
เฉลี่ยต่อปีการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ  
     6. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีที่ผ่านมา         
         ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ตอนที่ 2   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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   การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาจประกอบด้วย  6 หัวข้อ คือ 
1) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2) ระดับคุณภาพ 3) กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน        
4)  จุดเด่น  5) จุดควรพัฒนา 6) การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ  แต่ละหัวข้อมีรายละเอียด ดังนี้  
                 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                   ให้ระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามระดับที่รายงาน  (ระดับปฐมวัย 
หรือระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ) เป็นรายมาตรฐาน  
                 2. ระดับคุณภาพ  
                   ให้ระบุผลการประเมินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คือ ระดับก าลังพัฒนา  
ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  และยอดเยี่ยม ทั้งนี้ผลการสรุประดับคุณภาพต้องสอดคล้องกับความส าเร็จที่เกิดขึ้น 
                  3.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
         ให้น าเสนอวิธีการด าเนินงานและผลที่เกิดจากการด าเนินงานของสถานศึกษา
ตามรายละเอียดของแต่ละมาตรฐาน รวมทั้งโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดท าขึ้นตามสภาพ                
ที่ปรากฏจริงและส่งผลให้การด าเนินงานตามมาตรฐานนั้นๆ มีคุณภาพ  การน าเสนออาจเขียนเป็นความเรียง 
หรือเขียนเป็นข้อตามรายละเอียดของมาตรฐานแต่ละข้อ  โดยอาจมีตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ ฯลฯ ประกอบ
ตามความเหมาะสม  
              4.  จุดเด่น   
    ให้น าเสนอความส าเร็จของการด าเนินงานที่ส่งผลให้มาตรฐานประสบ
ความส าเร็จ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ ผู้เรียน              
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด เป็นต้น   
  5.  จุดควรพัฒนา   
   ให้น าเสนอผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด               
หรือประเด็นที่คาดว่าหากน ามาด าเนินงานแล้วจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน                  
มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น เช่น ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เป็ นไปตามเกณฑ์                   
ของระดับชั้นที่สถานศึกษาก าหนด ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรพัฒนางานและการเรียนรู้                 
ของผู้เรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นต้น 
                  6.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 
                  ให้น าเสนอผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ  ที่สถานศึกษา                
เห็นว่าเป็นการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสังคม               
เพ่ือเป็นนวัตกรรมหรือต่อยอดเป็นนวัตกรรมของสถานศึกษาต่อไป 
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                   ตอนที่ 3  สรุปผลการพัฒนา  
                     เมื่อประเมินและตัดสินผลการประเมินครบ 3 มาตรฐานแล้วให้สรุปผล
การประเมินของสถานศึกษาเป็นภาพรวม 3 ประเด็น ดังนี้ 
                     1.  จุดเด่น  จุดควรพัฒนา  
        ให้น าเสนอจุดเด่นที่เป็นความส าเร็จของการด าเนินงาน และจุดควร
พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยน าจุดเด่นและจุดควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐานมาสังเคราะห์และ
ประมวลผล แล้วน าเสนอเป็น 2 ประเด็น คือ จุดเด่น และจุดควรพัฒนา 
       2.  แนวทางการพัฒนา  
             ให้น าจุดเด่น และจุดควรพัฒนามาน าเสนอวิธีการด าเนินงานใน         
ปีต่อไป ดังนี้ 
            2.1  น าจุดเด่น หรือการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ            
ที่ต้องการต่อยอดให้มีความส าเร็จสูงยิ่งขึ้น มาน าเสนอแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป โดยคาดหวังว่าแนวทาง
ดังกล่าวจะส่งผลให้การด าเนินงานในเรื่องนั้นมีความส าเร็จสูงยิ่งขึ้น 
                2.2  น าจุดที่ต้องการพัฒนา มาน าเสนอวิธีการหรือแนวทาง            
การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องตามบริบทสถานศึกษา โดยคาดหวังว่าแนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้การด าเนินงาน
ในปีถัดไปมีผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
         3.  ความต้องการช่วยเหลือ  
          ให้น าเสนอสิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ โดยระบุให้ชัดเจนว่า                
ในแต่ละเรื่องต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือหน่วยงานใด   

 
ภาคผนวก 
        -  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
 - มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 
  ผลการประเมินตนเอง   
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         ตัวอย่าง รูปแบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 ส่วนที่ 1  บทสรุปของผู้บริหาร 
             1.  ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
                  โรงเรียน..................................รหัส.................................ที่ตั้ง............................................................ 
………………………………………………………………..………สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน        
โทรศัพท์.......................โทรสาร............................e-mail………………………website……………………………………… 
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ.........................................เปิดสอนระดับชั้น.................ถึงระดับชั้น.................................... 
จ านวนนักเรียน..................................................คน (จ าแนกตามระดับที่เปิดสอน) 
           2.  ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (ระดับคุณภาพ.......................) 
           3.  หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
               3.1  .......................................................................................................................................................... 
               3.2  ..........................................................................................................................................................  
               3.3  .......................................................................................................................................................... 
               3.4  .......................................................................................................................................................... 
               3.5  .......................................................................................................................................................... 
            4.  จุดเด่น 
                4.1  .......................................................................................................................................................... 
                4.2  ..........................................................................................................................................................  
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ลงชื่อ...................................................................ผู้เขียนรายงาน 
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                             ต าเหน่ง.................................................................(ผู้บริหารโรงเรียน) 
                                        วันที่........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 

ส่วนที่ 2  รายงานผลการประเมินตนเอง 
            ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา.................................................... .............................. 
            .............................................................................................. .................................................. 
            ............................................................................................................................. ................... 
            ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
                        2.1 ระดับปฐมวัย    
                             มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
                                  1. ระดับคุณภาพ..............................   
                                  2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน............................................. 
                                  3.  จุดเด่น...................................................................................................   
                                  4.  จุดควรพัฒนา.........................................................................................  
                                  5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ……………………………....……….. 
                             มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                  1. ระดับคุณภาพ...................................  
                                  2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน.............................................. 
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                                  3. จุดเด่น.....................................................................................................   
                                  4. จุดควรพัฒนา............................................................ ...............................  
                                  5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ……………...….………………………. 
                              มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   
                                  1. ระดับคุณภาพ..............................  
                                  2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน.............................................. 
                                  3. จุดเด่น............................................................................ .......................... 
                                  4. จุดควรพัฒนา.................................................................. ......................... 
                                  5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ……………..………….................... 
                        2.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
                                มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    
                                    1. ระดับคุณภาพ..............................  
                                    2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน........................................... 
                                    3.  จุดเด่น.................................................................................................  
                                    4.  จุดควรพัฒนา.............................................................. .........................  
                                    5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ…….……………………………….. 
                               มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                    1. ระดับคุณภาพ..............................  
                                    2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน............................................ 
                                    3. จุดเด่น........................................................... .......................................  
                                    4. จุดควรพัฒนา.......................................................................................  
                                    5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดเีลิศ……………..……………............. 
                               มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
                                    1. ระดับคุณภาพ..............................  
                                    2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน........................................... 
                                    3. จุดเด่น............................................................................ ........................  
                                    4. จุดควรพัฒนา.................................................................................... .....  
                                    5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดเีลิศ……………..……………....... 
            ตอนที่ 3  สรุปผลการพัฒนา  
                        3.1 ระดับปฐมวัย 
                             1) จุดเด่น จุดควรพัฒนา....................................................................................  
                                 ..................................................................................................................... 
                             2)  แนวทางการพัฒนา.......................................................................... ............ 
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                                 ..................................................................................................................... 
                             3) ความต้องการช่วยเหลือ.................................................................................. 
 
                       3.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                            1) จุดเด่น จุดควรพัฒนา....................................................................................  
                                ...................................................................................................................... 
                            2)  แนวทางการพัฒนา................................................................................... .... 
                                 ..................................................................................................................... 
                            3) ความต้องการช่วยเหลือ................................................. .................................  
  
 ภาคผนวก 
           - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           - ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           - ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 

 

ตอนที่ 7 
การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

          การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นการด าเนินงานของสถานศึกษาตามกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นขั้นการปรับปรุงและพัฒนา (Act) เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในขั้นการ
วางแผนพัฒนา (Plan) ท าให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขับเคลื่อนไปครบวงจร
คุณภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
             1.  ความหมายของกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
                กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตามแนวทาง              
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยน าผลการประเมินที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียน และผลส าเร็จ             
ของการบริหารจัดการศึกษา ทั้งด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านปัจจัยพ้ืนฐานมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นฐาน              
ในการขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  
             2. วัตถุประสงค์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
               2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ               
เป็นระบบครบวงจตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                     2.2  เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
             3.  แนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไปใช้ 
               การน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไปใช้วางแผนปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
               3.1  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในด้านข้อมูล
พ้ืนฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ผลการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ เป็นต้น 
               3.2  ก าหนดประเด็นการพัฒนาสถานศึกษา  สามารถก าหนดประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
บริบท และสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาได้หลากหลาย 
               3.3  น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามประเด็นการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
                  3.4  น าแนวทางการพัฒนาที่รวบรวมได้ไปปรับ หรือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 
                       1)  กรณีเป็นข้อมูลผลจากการประเมินระหว่างปี ให้น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาโดยอาจจัดท าเป็นงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
                          2)  กรณีเป็นข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้น าไปใช้
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนา หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีในปีถัดไป 
 
 
 
 
               3.5  ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นระบบครบวงจรคุณภาพ 
(PDCA) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้ 
                      1)   กรณีผลการประเมินบรรลุตามวัตถุประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศให้พัฒนาให้ยั่งยืน 
ส่วนผลที่อยู่ในระดับเป็นแบบอย่างที่ดีให้พัฒนาต่อยอดจนเป็นการปฏิบัติที่ดีเลิศ/นวัตกรรมของสถานศึกษา 
                      2)   กรณีผลการประเมินไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้น ามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
เพ่ือวางแผนปรับปรุง/พัฒนาต่อไป  
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               4.  แนวการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
                การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ด าเนินการได้หลายวิธี เช่น  
                     4.1  การใช้ข้อมูล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
                     4.2  การจัดการความรู้  (KM : Knowledge Management)   
                     4.3  การใชชุ้มชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) 
 แต่ละวิธีมีแนวด าเนินงาน ดังนี้ 
                วิธีที่ 1 การใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                การใช้ข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นกระบวนการน าข้อมูล
สารสนเทศที่สถานศึกษามีอยู่ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ  โดยข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้
ได้มาจากผลการประเมินจากแหล่งต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ผลการประเมินพัฒนาการ
ของเด็ก  ผลการประเมินผู้เรียนตามหลักสูตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ผล
การประมินตนเองของสถานศึกษา เป็นต้น แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
              ระยะที่ 1 การจัดเตรียมข้อมูล เป็นระยะที่สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ 
ส าหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น ข้อมูลการบริหารจัดการ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลการจัดการ
เรียนรู้ เป็นต้น                             
              ระยะที่ 2 วางแผนการใช้ข้อมูล เป็นระยะที่สถานศึกษาก าหนดรูปแบบ หาแนวทาง และ
แบบแผนเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามบริบท
ของสถานศึกษา 
              ระยะที ่3 การลงมือปฏิบัติงาน เป็นระยะที่สถานศึกษาปฏิบัติงานตามแนวทางและแบบแผน
ที่ก าหนดไว้ในระยะที่ 2 เพ่ือให้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ ระยะนี้สถานศึกษาสามารถน าผลที่ได้จาก            
การปฏิบัติงานไปใช้สะท้อนกลับ (reflect) เพ่ือปรับปรุงจุดด้อยของการด าเนินงานในระยะแรกเพ่ือให้เกิดเป็น
วงจรของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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ตัวอย่างการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู  

ระยะที่ 1 การจัดเตรียมข้อมูล  

              รวบรวมข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้าน

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น  

ระยะที่ 2 วางแผนการใช้ข้อมูล 

              วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากระยะที่ 1 เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน ทั้งในด้าน

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา รวมทั้งมีการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตน  เพ่ือน า

ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน   

ระยะที่ 3 การปฏิบัติงานตามแผน 
              พัฒนารูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งอาจจัดท าเป็นแผน        การจัดการ
เรียนรู้ หรือแผนปฏิบัติงานของครูที่สอดคล้องกับข้อมูลด้านคุณภาพของผู้เรียนที่ได้วิเคราะห์ไว้    แล้วจึง
จัดการเรียนการสอน/ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ด าเนินการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน เพ่ือให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน แล้วน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ
ต่อไป 
              สรุป  กระบวนการใช้ข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งโรงเรียน ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ รวมพลังจากครู และบุคลากรทุกฝ่าย โดยการสร้างวัฒนธรรม                 
การใช้ข้อมูลให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา และเน้นจุดที่ควรพัฒนาอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหาร          
ถือเป็นกลไกหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นผู้น าในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
                  วิธีที่ 2 การจัดการความรู้  (Knowledge Management)  
               การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งอาจอยู่ในตัวบุคคล 
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีจ่ะส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็ง  
               การจัดการความรู้สามารถท าได้หลายกรณี ทั้งด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนรู้
ของครู ส าหรับในกรณีของสถานศึกษา ถือว่าเป็นการสร้างและใช้ความรู้ที่มีอยู่รอบด้าน เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี และการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และเมื่อน าความรู้มาใช้แล้วพบว่า การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุบางส่วนแต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ก็จะต้องมีการคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความรู้ที่สามารถอธิบายถึงวิธีการที่ท าให้บรรลุ
เป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมายนั้น การวิเคราะห์สังเคราะห์จนเกิดความรู้ใหม่อีกครั้งก็คือการวนกลับไปยัง           
การสร้างความรู้ใหม่อีกรอบ เป็นวงจรไม่มีทีส่ิ้นสุด  
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กระบวนการจัดการความรู้ 

          การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคน เพ่ือให้คนใช้ความรู้ในการพัฒนางาน ให้มีชิ้นงาน            
หรือมีผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มีแนวทางดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นขั้นการด าเนินการเพ่ือให้ได้ความรู้ที่ 
                   จะน าไปใช้ โดยการประชุม การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 
                    ตลอดจนการค้นคว้าจากต ารา เอกสาร งานวิจัย และรายงานผลการประเมินด้านต่างๆ      
                    เป็นต้น 
  ขั้นที่ 2 การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storage) เป็นขั้นการจัดเก็บและรักษาองค์ความรู้ที่ 
                    ได้จากการสร้างความรู้ในขั้นที่ 1 ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถสืบค้นหรือน ามาใช้  
                    ได้สะดวก เช่น การจัดเก็บในรูปรายงาน การจัดท าแฟ้มเอกสาร การบันทึกข้อมูลใน 
                    รูปแบบต่างๆ หรือความรู้ที่อยู่ในตัวคน เป็นต้น  
          ขั้นที่ 3 การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) เป็นขั้นการเข้าถึงข้อมูลหรือการเผยแพร่          
                  ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุม การน าเสนอผลงานผ่าน 
                   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ หรือกระบวนการทางการศึกษา เป็นต้น 
       ขั้นที่ 4 การใช้ความรู้ (Knowledge Utilization) เป็นการน าความรู้ที่สร้างข้ึนไปใช้ประโยชน์ 
                  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

                  การจัดการความรู้ทั้ง 4 ขั้นดังกล่าว จะด าเนินการหรือปฏิบัติเป็นวัฏจักรต่อเนื่อง และ           
เมื่อด าเนินการหรือปฏิบัติครบทั้ง 4 ขั้น ก็จะได้ผลที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์
หรือไม่ จากนั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือหาข้อมูลใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือมาสนับสนุน
หรืออธิบายผลที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นปัญหาและที่ประสบความส าเร็จ  การอธิบายผลที่เกิดขึ้นก็คือความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นนั่นเอง เมื่อมีการน าความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ไปผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการความรู้อีกครั้ง และ
เป็นวงจรต่อเนื่อง ถือเป็นการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องนั่นเอง  
      ประเด็นส าคัญของการจัดการความรู้ คือ คนในองค์กรซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุด           
ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้การจัดการความรู้บรรลุวัตถุประสงค ์หรือเป้าหมาย ต้องเป็นคนที่ใจกว้าง ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ เนื่องจากกระบวนการที่ส าคัญของการจัดการความรู้ให้ประสบความส าเร็จ คือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนี้ผ่าน



 
92 

 

ขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการความรู้จนกระทั่งน าความรู้ไปใช้งานและกลับมาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ใหม่ต่อเนื่องกันไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   วิธีที่ 3  การใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพพัฒนางานและการเรียนรู้ 

            ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  หมายถึง การรวมตัว 
ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักวิชาการแบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพ     
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จของผู้เรียน และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน           
เป็นส าคัญ  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นเครื่องมือในการพัฒนาไม่ใช่หัวเรื่องในการสอน 

   วัตถุประสงค์ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
           1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 
           2.  เพ่ือให้เกิดการร่วมมือร่วมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
                 3.  เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 แนวทางการน าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
        1.  การรวมกลุ่มสร้างทีม  
              1.1 การรวมกลุ่มครูหรือบุคลากรที่มีปัญหาหรือความต้องการเดียวกัน เช่น ครูกลุ่มสาระ              
การเรียนรู้เดียวกัน  ครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน  ครูหรือบุคลากรอ่ืนตามลักษณะงานเดียวกัน เป็นต้น            
แบ่งการรวมกลุ่มได้หลายลักษณะแต่ที่เหมาะสมควรเป็น 4 -8 คน แต่ไม่ควรเกิน 10 คน ตามความเหมาะสม
ของสถานศึกษา                  
               1.2 ผู้บริหารโรงเรียนจัดการสร้างทีม  อาจจะประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายวิชาการ ครู
อาวุโส ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ 
               1.3  บุคลากรอ่ืนตามลักษณะงานเดียวกันรวมตัวกัน  
        2.  การเลือกประธานชุมชน ประธานชุมชนคัดเลือกเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ  
              ควรเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ และมีความสามารถในการเป็นผู้น าทางวิชาการได้ดี เช่น 
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูอาวุโส           
ที่ได้รับการยอมรับ เป็นต้น   
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        3.  การร่วมกันตั้งชื่อชุมชน  เช่น ชุมชนการเรียนรู้กลุ่มครูภาษาไทย ชุมชนการเรียนรู้ครูสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ชุมชนการเรียนรู้กลุ่มครูอนุบาล  เป็นต้น 
       4. การก าหนดข้อตกลงของชุมชนร่วมกัน  
              เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคงและด าเนินการต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิก
ควรตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญไว้ต่อกันตั้งแต่เริ่มแรก เช่น 
              4.1  มุ่งพัฒนางานและการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
              4.2  สื่อสารระหว่างสมาชิกอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
              4.3  พร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
             4.4  ให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานทุกงาน  
 
 
 
 
 
 
 
        5.  การก าหนดภารกิจ  สถานที่ และเวลาปฏิบัติงานของชุมชน 
             5.1  ก าหนดเป้าหมายและภารกิจหรืองานที่กลุ่มจะปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วย 
                   1) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  ได้แก่  การพัฒนางาน หรือพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน เช่น พัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก-
กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 เป็นต้น 
                   2) ก าหนดภารกิจ คือ งานที่กลุ่มต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น              
การออกแบบการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดท าสื่อการสอน หรือแบบฝึกทักษะ เป็นต้น 
             5.2  ก าหนดสถานที่ประชุม หรือปฏิบัติงานร่วมกัน  เช่น ห้องประชุมโรงเรียน......ห้องสมุด
ของโรงเรียน เป็นต้น  
             5.3  ก าหนดเวลาการประชุม หรือปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น  ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์หลัง            
เลิกเรียนระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เป็นเวลา 3 เดือน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา โดยจัดชั่วโมง
อยู่ในภาระการสอน/ภาระงานของครู เพ่ือไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระเพ่ิมข้ึน 
        6.  การสร้างเครือข่าย และผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจของชุมชน  
            สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางาน 
หรือการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ปราชญ์
ชาวบ้าน ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักธุรกิจ ครูอาวุโส ฯลฯ 
      7.  กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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          ขั้นที่ 1  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
          ขั้นที่ 2  ก าหนดวิธีการพัฒนา 
          ขั้นที่ 3  สะท้อนความคิดเพ่ือพัฒนาวิธีการ 
          ขั้นที่ 4  น าแผนสู่การปฏิบัติและสังเกตการปฏิบัติ 
          ขั้นที่ 5  สะท้อนความคิดต่อผลการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา  
          ขั้นที่ 6  น าสู่การวางแผนในรอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง พัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

        ขั้นที่ 1 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
                  สมาชิกชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมของผู้เรียนว่ามีเรื่องใด  ที่
ต้องแก้ไข เลือกปัญหาที่เร่งด่วนมาก าหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนา เช่น การอ่านไม่คล่อง  พัฒนาการ             
ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ ไมร่ับผิดชอบ  ขาดเรียนบ่อย  ไม่สนใจการเรียน  เรียนไม่ทันเพ่ือน เป็นต้น 
        ขั้นที่ 2  ก าหนดวิธีการพัฒนา 
                   เป็นการก าหนดวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียน และออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือ
วิธีการแก้ปัญหาที่พบ โดยสมาชิกชุมชนบางคนหรือกลุ่มย่อย (2-3 คน) รับเป็นผู้ออกแบบ และจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ (ยกร่างแผนฯ ) หรือเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียน  
        ขั้นที่ 3  สะท้อนความคิดเพื่อพัฒนาวิธีการ  
                  3.1  เป็นการน าวิธีการแก้ปัญหา หรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมาชิกกลุ่มย่อยในขั้นที่ 2 
ออกแบบไว้   เข้าสู่ที่ประชุมของชุมชน ร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้าน เช่น  เป็น
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แผนการจัดการเรียนรู้ หรือวิธีการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  เน้นความรู้ความจ ามากไป
หรือไม่ ผู้เรียนได้แสดงออกเพียงใด เป็นต้น 
                 3.2 รวบรวบความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนมาสรุปร่วมกัน  เพ่ือปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้หรือวิธีการที่ก าหนดไว้ให้มีคุณภาพและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
       ขั้นที่ 4   น าแผนสู่การปฏิบัติและสังเกตการปฏิบัติ 
                   4.1  น าวิธีการ หรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วสู่การเรียนรู้กับผู้เรียนใน
ชั้นเรียนที่รับผิดชอบ 
                  4.2  สมาชิกของชุมชนส่วนหนึ่งเข้าร่วมสังเกตการสอน พร้อมจดบันทึก หรืออาจถ่ายเป็น          
วีดิทัศน์พร้อมไปด้วย 
                  4.3  สิ่งที่ควรบันทึกการสังเกตการสอน 
                        1)  ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเรื่องที่สอน ระดับชั้น วัน                          
                             เวลาที่สอน จ านวนชั่วโมงท่ีสอน อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการสอน เป็นต้น 
                        2)  บรรยากาศการน าเข้าสู่บทเรียน 
                        3)  ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
                        4)  การแสดงพฤติกรรมของนักเรียน 
                        5)  การด าเนินงานกับนักเรยีนที่บรรลุหรือไม่บรรลุผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนด                       
                        6)  กระบวนการจัดการเรียนรู้ใดที่เป็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อน ควรได้รับการแก้ไขอย่างไร 
        ขั้นที่ 5  สะท้อนความคิดต่อผลการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา 
                 5.1  สมาชิกชุมชนร่วมกันตั้งค าถามเพ่ือสะท้อนความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติในขั้นที่ 4  โดย
มุ่งหาข้อสรุปให้ได้อย่างน้อย 4 ประเด็น คือ 
                       1)  ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 
                       2)  รู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมตามเป้าหมายนั้นแล้ว 
                       3)  ผู้เรียนที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จะด าเนินการอย่างไรต่อไป 
                       4)  ผู้เรียนที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะด าเนินการอย่างไรต่อไป 
                5.2  ร่วมกันหาข้อสรุป  พร้อมเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งวิธีการแก้ปัญหา เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข
ในโอกาสต่อไป 
       ขั้นที่ 6 น าสู่การวางแผนในรอบต่อไป 
                 น าข้อสรุปจากขั้นท่ี 5 มาด าเนินการอย่างน้อย 2 ประการ     
                 1)  บันทึกเป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีร่องรอยและ
เป็นรูปธรรม 
                 2)  น าข้อสรุปจากผลการด าเนินงานสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ในรอบใหม่ให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

               ทั้งนี้ การน าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานจะด าเนินการ  6 ขั้นตอน 
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เช่นเดียวกับด้านการจัดการเรียนรู้ 
 
      8.  บันทึกผลการด าเนินงานลงในสมุดบันทึก (Logbook) 
              Logbook คือ สมุดบันทึกการด าเนินงานจากการน าชุมชนการเรียนรู้มาใช้ของครู หรือ
บุคลากรในการพบปะ พูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือพัฒนางาน หรือการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการด าเนินงาน
ตั้งแต่ข้ันแรกถึงขั้นสุดท้าย ต้องมีการบันทึกในสมุดบันทึก 
                    สมุดบันทึก (Logbook) ไม่มีรูปแบบตายตัว อาจเป็นความเรียง หรือตารางก็ได้ แต่ต้องมี
องค์ประกอบครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้  
               1)  วันที่......เวลา……..ถึงเวลา…………. สถานที่ ………………………………… 
               2)  ประเด็นหรือหัวข้อที่น ามาพัฒนาหรือแก้ปัญหา (ท าอะไร เพ่ืออะไร เป้าหมายคืออะไร) 
               3)  รายละเอียดโดยย่อของกิจกรรมที่ท า (เขียนให้เห็นกระบวนการที่ท า ท าอย่างไร) 
               4)  บันทึกผลการด าเนินงาน และการน าไปใช้พัฒนางานหรือผู้เรียนอย่างไร 
               5)  การลงนามรับรองของผู้บังคับบัญชาในองค์กร 

ฯลฯ 
         9.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการด าเนินงาน การเข้ากลุ่มระหว่างการ
ด าเนินงาน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจด าเนินงานผ่าน Line หรือ Facebook กลุ่มปิด หรือช่องทางอ่ืนๆ 
         10. สิ่งส าเร็จของการพัฒนาโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ นวัตกรรม หรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ด ี
         11.  ประโยชน์ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
             11.1  ต่อครูผู้สอนและบุคลากร 
                  - ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานที่รับผิดชอบลง 
                 - เพ่ิมความรู้สึกผูกพันและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจมากขึ้น 
                  - มีความรับผิดชอบต่องานหรือการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน 
                  - มีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน หรือวิธีการจัดการเรียนรู้  
                                                                  ฯลฯ 
              11.2  ต่อผู้เรียน  
                 - เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความ สนใจ 
                  - ลดอัตราการขาดเรียน 
                  - ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

     ฯลฯ 
 

ตัวอย่างสมุดบันทึก (Log Book) 
 บันทึกการพัฒนางานหรือการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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-------------------------------------------------------- 
 

โรงเรียน................................ระดับการศึกษา...............................ชั้น..................................... ...... 
-------------------------------------------- 

1.  รายชื่อผู้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
     1.1 ................................................................   
     1.2 ................................................................ 
     1.3 ............................................................... 

   1.4 ……………………………..…………… 
   1.5……….……………………..…………… 
   1.6………..………………………………… 

2.  ผู้รับผิดชอบ................................................................................................................. ......................... 
3.  ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการ/ผู้รับมอบหมาย....................................................................................... ....... 

     4. วันที่.................................เวลาที่เริ่ม-สิ้นสุด ..............  จ านวน .........ชม........นาที สถานที่…………..……. 
 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข ออกแบบกิจกรรม 
น าสู่การปฏิบัติ
และสะท้อนคิด 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
ลงชื่อ.................................ผู้รายงาน                                                                                 
(...................................................) 

 
 

ลงชื่อ.................................ผู้อ านวยการโรงเรียน                                                                                 
(...................................................) 
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ตัวอย่างแบบรายงาน  

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (เมื่อสิ้นสุดโครงการ) 

      ผู้รายงาน......................................โรงเรียน................................................................................................   
------------------------------------------------- 

      1.  ชื่อชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ…………………………………………………………..………… 

      2.  จ านวนสมาชิกของชุมชนประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อ-สกุล     ปฏิบัติหน้าที่ 

1     ประธาน 

2     รองประธาน 

3     สมาชิก 

4     สมาชิก 

5     เลขานุการ 

6 ฯลฯ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 3.  ข้อตกลงของชุมชน 
         3.1 ......................................................................................................................... ........................... 

        3.2  ............................................................................................................................. ...................... 
  4.  ภารกิจ  สถานที่  และเวลาปฏิบัติงานของชุมชน 

        4.1  เป้าหมายการพัฒนาและภารกิจของชุมชน 

              1)  เป้าหมายการพัฒนา......................................................................................................... ........ 
              2)  ภารกิจหรืองาน................................................................................................................ ........ 

       4.2 สถานที่ปฏิบัติงาน............................................................................................................ ............... 

           4.3 เวลาปฏิบัติงาน...................................................................................... .......................................... 

      5.  กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

          ขั้นที่ 1  .......................................................................... .............................................................. ..... 

           ขั้นที่ 2  .................................................................................................................. .......................... 

           ขั้นที่ 3  ................................................................. ........................................................................ ... 

           ขั้นที่ 4  .................................................................................................................. ......................... 
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     ขั้นที่ 5  ............................................................................................................................... ............  

    ขั้นที่ 6  .......................................................................... ............................................................... 

     6.  การสร้างเครือข่าย และผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจของชุมชน    

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    7.  สรุปผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ต้องตอบเป้าหมายในขั้นที่ 1) 

         ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    8.  ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานส าเร็จ 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   9.  อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ขัดข้อง   
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   10. ข้อเสนอแนะในการด าเนินการครั้งต่อไป 
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   11. นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   12. เอกสาร/หลักฐาน/ภาพถ่าย  อ้างอิง 

           ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงชื่อ....................................ผูร้ายงาน 

(..............................................) 

วันที่ ........... เดือน................. พ.ศ. ............ 

 

13.  ค ารับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

 

 

ลงชื่อ .........................................ผู้บริหารโรงเรียน 

( ........................................... ) 

ต าแหน่ง ................................................ 
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วันที่..........เดือน ...........................พ.ศ. ............. 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบสังเกตการสอน 
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน  
    ชื่อผู้สอน..........................................................ระดับการศึกษา............................................ .......................... 
    เรื่อง..........................................................ชั้น............................ ......โรงเรียน................................................. 
   วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ...............เวลา................. จ านวนชั่วโมงท่ีสอน................................ 

2.  แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ 
      2.1 ความสมบูรณ์ของแผนฯ....................................................................................................... ................. 
      2.2 เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ตามแผนฯ............................................................................ 
      2.3 กิจกรรมและเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ตามแผนฯ............................................................. ............. 
      2.4  รูปแบบ/กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้…………………………………………………………………. 
3.  บรรยากาศการเรียนรู้ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน………………………………..………...……………………………………………… 
   ..........................................................................................................................................................................  
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการและขั้นตอนตามแผนฯ .................................................... ............ 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
5. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน...................................................................................... .............. 
   .................................................................................... .......................................................................... ........... 
6. นักเรียนที่บรรลุผลการเรียนรู้ตามเป้าหมาย  มีทั้งสิ้น..................คน  คิดเป็นร้อยละ…………….… 
7. กับนักเรียนที่ไม่บรรลุผลการเรียนรู้เป้าหมาย  มีทั้งสิ้น...............คน   คิดเป็นร้อยละ………………  
8. นักเรียนที่บรรลุผลตามเป้าหมาย และไม่บรรลุผลตามเป้าหมายครูผู้สอนได้ด าเนินการ กับเด็ก 2 กลุ่มนี้  
   อย่างไร ..................................................................................................................... .......................................   
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9. การบวนการเรียนรู้ตามแผนฯ 
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