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ระบบ / เหมาะสม เป็นไปได้

ประสิทธิผล เชื่อถือได้

กรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก



ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม  ระบบ / เหมาะสม   เป็นไปได้  เชื่อถือได้

เกิดผลต่อเนื่อง มีนวัตกรรมเป็นแบบอย่าง
ดีมาก   ระบบ / เหมาะสม   เป็นไปได้  เชื่อถือได้

เกิดผลต่อเนื่อง
ดี        ระบบ / เหมาะสม   เป็นไปได้  เชื่อถือได้  เกิดผล
พอใช้   ระบบ / เหมาะสม   เป็นไปได้  เชื่อถือได้

เกิดผลเป็นส่วนใหญ่
ปรับปรุง  ระบบ / เหมาะสม   เป็นไปได้  เชื่อถือได้

เกิดผลเป็นส่วนน้อย



ระดับคุณภาพ สพฐ. สมศ.

5 ยอดเยี่ยม ดีเยี่ยม

4 ดีเลิศ ดีมาก

3 ดี ดี

2 ปานกลาง พอใช้

1 ก าลังพัฒนา ปรับปรุง

ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา



สรุปจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ : ขั้นพื้นฐาน

มฐ.1 คุณภาพของนักเรียน
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา : ส่วนใหญ่โรงเรียนประเมิน
โครงการเฉพาะความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและประสิทธิภาพของโครงการ โดย
ไม่มีการประเมินตามเป้าหมายของโครงการ
มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

3.4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.1. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังสอน ( จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิ

และปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ )



สรุปจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ : ปฐมวัย

มฐ.1 คุณภาพของเด็ก
4)  พัฒนาการด้านสติปัญญา : การเปรียบเทียบ  การสื่อสาร
3)  พัฒนาการด้านสังคม : การช่วยเหลือตนเอง  

มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา : ส่วนใหญ่โรงเรียนประเมิน

โครงการเฉพาะความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและประสิทธิภาพของโครงการ โดย
ไม่มีการประเมินตามเป้าหมายของโครงการ

มฐ.3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ
3.4. ประเมินพัฒนาการเด็ก บางด้านไม่ชัดเจน



แก้ปัญหา

เรื่อง การประเมินโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา
ที่ไม่มีการประเมินตามเป้าหมายของโครงการ 



แก้ปัญหาเรื่องการประเมินโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 

1. วิเคราะห์โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศกึษา 
ว่าตอบสนองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกประเด็นการพิจารณาหรอืไม่



มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย &  ขั้นพื้นฐาน



มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน

มฐ.1 คุณภาพของเด็ก มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน

มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ

มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ

มฐ.3 การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ

มฐ.3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั



มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน

มฐ.1 คุณภาพของเด็ก มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน
1.1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้

1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียนฯ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฯ
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6) เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

1.2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้

1.3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม

1.2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
2) มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

1.4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสาร
ได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้



มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

2.1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน

2.2.จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 2.2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2.3.ส่งเสริมให้ครูมีความเขี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์

2.3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

2.4.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและพอเพียง

2.4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ

2.5.ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพื่อจัดประสบการณ์ส าหรับครู

2.5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

2.6.มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

2.6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้



มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
มฐ 3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มฐ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

3.1.จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

3.1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

3.2.สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง 
เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข

3.2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้

3.3.จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

3.3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

3.4.ประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก

3.4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน

3.5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาฯ



แก้ปัญหาเรื่องการประเมินโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
1. วิเคราะห์โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ว่าตอบสนอง

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกประเด็นการพิจารณาหรือไม่
ระดับขั้นพื้นฐาน
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน  2 ประเด็นหลัก  10 ประเด็นย่อย
มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   6 ประเด็นการพิจารณา
มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

5 ประเด็นการพิจารณา
รวม  21 ประเด็นการพิจารณา

ระดับปฐมวัย
มฐ.1 คุณภาพเด็ก   4 ประเด็นการพิจารณา
มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา
มฐ.3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ     4 ประเด็นการพิจารณา

รวม  14  ประเด็นการพิจารณา



ตัวอย่างโครงการที่ตอบสนองตาม มฐ.ขั้นพื้นฐาน (รร.วัดหนองกระโดน)

มฐ./ ประเด็นพิจารณา โครงการ
มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน
1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

1) การอ่าน การเขียน การส่ือสารและคิดค านวณ
2) การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา
3) สร้างนวัตกรรม
4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
6) ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานอาชีพ

1.2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1) คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนวามแตกต่าง
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

1.ทักษะการคิดและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   มฐ.1.1. ข้อ 1), 2), 3), 5)  
มฐ.3 ข้อ 3.4
2.ห้องสมุดหรรษา   มฐ.1.1. ข้อ 1), 2)
3.แหล่งเรียนรู้ก้าวสู่โลกกว้าง  มฐ.1.1. ข้อ 1)  
มฐ.1.2. ข้อ 2)   มฐ.3 ข้อ 3.2
4.เศรษฐกิจพอเพียง   มฐ.1 ข้อ 6)  
มฐ.1.2. ข้อ 1)    มฐ.3 ข้อ 3.2
5.ฝึกทักษะสู่งานอาชีพ   มฐ.1.1 ข้อ 6) 
มฐ.1.2. ข้อ 1)
6.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
มฐ.1.2. ข้อ 1), 2), 3)
7.กิจกรรมวันส าคัญ   มฐ.1.2. ข้อ 1), 2), 3)
8.โรงเรียนสีขาว   มฐ.1.2. ข้อ 1), 3)
9.ดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ   มฐ.1.2. ข้อ 4



ตัวอย่างโครงการที่ตอบสนองตาม มฐ.ขั้นพื้นฐาน (รร.วัดหนองกระโดน)

มฐ./ ประเด็นพิจารณา โครงการ
มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน
2.2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
2.5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2.6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

1.ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มฐ.2 ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
2.บริหารการเงินและบัญชี    มฐ.2 ข้อ 2.2
3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
มฐ.2 ข้อ 2.2, 2.3
4.พัฒนาระบบธุรการ   มฐ.2 ข้อ 2.2
มฐ.1.2. ข้อ 1)    มฐ.3 ข้อ 3.2
5.พัฒนาครูและบุคลากรสู่การจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21   มฐ.2 ข้อ 2.4
6.พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
มฐ.2 ข้อ 2.5
7.ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
และชุมชน    มฐ.2 ข้อ 2.2
8.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   มฐ.2 ข้อ 2.3
มฐ.1.2 ข้อ 3)   มฐ.3  ข้อ 3.3



ตัวอย่างโครงการที่ตอบสนองตาม มฐ.ขั้นพื้นฐาน (รร.วัดหนองกระโดน)

มฐ./ ประเด็นพิจารณา โครงการ
มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ

3.1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
3.2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาฯ

1.การนิเทศภายใน 
มฐ.3 ทุกข้อ



ตัวอย่างโครงการที่ตอบสนองตาม มฐ.ปฐมวัย (รร.วัดหนองกระโดน)

มฐ./ ประเด็นพิจารณา โครงการ
มฐ.1 คุณภาพของเด็ก  
1.1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

1.2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้

1.3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

1.4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้มี
ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้

1.อนุบาลเจริญวัย สร้างสุขนิสัยที่ดี 
มฐ.1 ข้อ 1.1

2.อนุบาลชื่นชีวี รักษ์วิถีธรรมชาติ
มฐ.1 ข้อ 1.2

3.อนุบาลมีวินัย รักษ์วัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี
มฐ.1 ข้อ 1.3

4.อนุบาลใฝ่เรียน เพียรสร้างสรรค์
มฐ.1  ข้อ 1.4



ตัวอย่างโครงการที่ตอบสนองตาม มฐ.ปฐมวัย (รร.วัดหนองกระโดน)

มฐ./ ประเด็นพิจารณา โครงการ
มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น

2.2.จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

2.3.ส่งเสริมให้ครูมีความเขี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

2.4.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และพอเพียง

2.5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้

2.6.มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม

5.กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับปฐมวัย  
มฐ.2  ทุกข้อ



ตัวอย่างโครงการที่ตอบสนองตาม มฐ.ปฐมวัย (รร.วัดหนองกระโดน)

มฐ./ ประเด็นพิจารณา โครงการ
มฐ.3 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ

3.1.จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

3.2.สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข

3.3.จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

3.4.ประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริง และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาการเด็ก

6.การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ
มฐ.3  ทุกข้อ



วิธีการแก้ปัญหาเรื่องการประเมินโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศกึษา 

1. วิเคราะห์โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ว่าตอบสนองตามมฐ.ของสถานศึกษาทุกประเด็นการพิจารณาหรือไม่

2. วางแผนการประเมินโครงการตามเป้าหมายของโครงการ 
( ประเด็นการพิจารณาของมฐ.ของสถานศึกษา )

ตัวอย่าง



รายละเอียดของโครงการ 

1. ชื่อโครงการ 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.  เป้าหมายของโครงการ

3.1.เป้าหมายด้านปริมาณ
3.2.เป้าหมายด้านคุณภาพ

4.  แผนการด าเนินงาน
5.  งบประมาณ
6. การวัดผลประเมินผล
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ



โครงการ ทักษะกระบวนการคิดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เป้าหมายด้านปริมาณ
1.นร.ร้อยละ 70  มีผลการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป
2.นร.มีคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนระดับชาติ ( O-NET , NT ) สูงกว่า

ปีการศึกษาที่ผ่านมา
3.นร.ร้อยละ 70 มีศักยภาพในด้านการสื่อสารทั้งการพูด เขียนและ

การน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ
4.นร.ร้อยละ 50 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
5.นร.ร้อยละ 50 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม



การวัดผลประเมินผล

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

1.ร้อยละของ นร.ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป

-ศึกษาเอกสาร - -ปพ.5
ชั้น ป.1 – ป.6, 
ม.1 – ม.3

2.ผลการทดสอบระดับชาติ -ศึกษาผลการ
ประเมินระดับชาติ

- -รายงานผล
ประเมิน O-NET…

3.ร้อยละของนร.ที่มีศักยภาพในด้านการสื่อสาร
ทั้งการพูด เขียนและการน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ

-ทดสอบ ,
ประเมินทักษะ

-แบบทดสอบ
-แบบประเมิน
ทักษะการสื่อสาร

-ผลการทดสอบ
-ผลประเมิน 
-นร.ชั้น.........

4.ร้อยละของ นร.ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา

-ศึกษาผลงาน นร. -แบบประเมิน
ผลงาน นร

- ผลงาน นร
- นร. ชั้น.........

5.ร้อยละของนร.ที่มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม

-ศึกษาผลงาน นร. -แบบประเมิน
ผลงาน นร

- ผลงาน นร
- นร. ชั้น......



โครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เป้าหมายด้านปริมาณ  ระดับคุณภาพดี โดยมีการด าเนินการ ดังนี้

1.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา

2.จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

3.มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม มฐ.สถานศึกษา

4.มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5.จัดท ารายงานคุณภาพประจ าปี



การวัดผลประเมินผล  ระดับคุณภาพดี  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

1.สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และมีการก าหนดค่าเป้าหมาย

ประเมินการด าเนิน
การประกันคุณภาพ
ภายใน

แบบประเมิน
การด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา

-มฐ.สถานศึกษา
-แผนพัฒนา
คุณภาพ
-แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
-รายงานประเมิน
โครงการ
-SAR
-รายงานผล
การวิเคราะห์
ผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกมาใช้
พัฒนาสถานศึกษา

2.สถานศึกษามีการจัดท าแผนและด าเนินการตามแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มฐ.สถานศึกษา

3.สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา

4.สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตาม มฐ.ของสถานศึกษา

5.สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

6.สถานศึกษาจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
ประจ าปี



โครงการ นิเทศภายในสถานศกึษา

เป้าหมายด้านปริมาณ  

1.ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง

2.ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน



การวัดผลประเมินผล    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

1.ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ตรวจสอบเอกสาร -แบบนิเทศฯ -บันทึกการนิเทศ
-ผู้บริหารโรงเรียน
และคณะนิเทศ

2.ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ
2.1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2.2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ฯ
2.3.มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก
2.4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

-นิเทศ  ติดตาม
-ครูประเมินแผน
การจัดการเรียนรู้
ตนเอง
-นิเทศการจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครู

-แบบนิเทศการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู 
-แบบประเมิน
ตนเอง/นิเทศ
การจัดท าแผน
การจัดการ
เรียนรู้ของครู

-บันทึกการนิเทศ
-สรุปผลการนิเทศ
-ผลการประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครู
-ผู้บริหารโรงเรียน
-คณะนิเทศ
-ครูทุกคน

3.ร้อยละของครูที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ตรวจสอบเอกสาร - -บันทึกการจัดท า
PLC 
-แผนการ
จัดการเรียนรู้
-บันทึกผลหลังสอน



โครงการ อนุบาลเจริญวัย สร้างสุขนสิัยที่ดี

เป้าหมายด้านปริมาณ

1.เด็กร้อยละ 80 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.เด็กร้อยละ 80 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

3.เด็กร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

4.เด็กร้อยละ 80 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย
และสิ่งเสพติด



การวัดผลประเมินผล

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

1.ร้อยละของเด็กที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

-ศึกษาจากบันทึก
น้ าหนัก ส่วนสูง

- -บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงของ
เด็ก

2.ร้อยละของเด็กที่มีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย

-ศึกษาจากผล
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

- -บันทึกผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของเด็ก

3.ร้อยละของเด็กที่มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพตนเอง

-ประเมินพัฒนา
การเด็กด้านร่างกาย

-แบบประเมิน
พัฒนาการเด็ก

-สมุดบันทึกพัฒนาการ
-ผลการประเมินพัฒนาการ
จ าแนกรายหน่วยการเรียนรู้

4.ร้อยละของเด็กที่หลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด

-ศึกษาจากสมุด
รายงานประจ าตัว
-ศึกษาแผนการจัด
ประสบการณ์
-สังเกตพฤติกรรม

-

-

-แบบสังเกต

- สมุดประจ าตัว

- แผนการจัดประสบการณ์,
บันทึกผลหลังสอน
- ผลการสังเกตพฤติกรรม



โครงการ กระบวนการบริหารและการจัดการ

เป้าหมายด้านปริมาณ  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

2.มีการจัดครูเพียงพอกับชั้นเรียน

3.ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

4.มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ

5.มีบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์

6.มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม



การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ แหล่งข้อมูล

1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4  
ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

ตรวจสอบหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย

แบบตรวจสอบ/แบบ
ประเมินการใช้หลักสูตร

หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย

2.มีการจัดครูเพียงพอกับช้ันเรียน

3.ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์

-ตรวจสอบบันทึกรายงาน
การเข้ารับการอบรม
-บันทึกการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ (PLC)
-ตรวจสอบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ของครู

-นิเทศการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของครู

-

-

-แบบประเมินตนเอง /
นิเทศการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้

-แบบนิเทศการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้

-บันทึกรายงาน
การเข้าอบรม
-บันทึกการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(PLC)
-แผนการจัด
ประสบการณ์
การเรียนรู้
-บันทึกการนิเทศ
- ครูปฐมวัย



การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ แหล่งข้อมูล

4.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ

-สังเกตสภาพแวดล้อม
ทั้งในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียน

-แบบสังเกต
สภาพแวดล้อม
(ห้องเรียนคุณภาพ)

-ห้องเรียนปฐมวัย
-บริเวณโรงเรียน

5.ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์

-ส ารวจสื่อการเรียนรู/้
มุมประสบการณ์ต่าง ๆ
-ศึกษาจาก
ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

-แบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ
-

-มุมประสบการณ์
ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
-ทะเบียนสื่อฯ

6.มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

-ประเมินการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน

-บันทึกการพบปะ
พูดคุยกับผู้ปกครอง

-ศึกษาจากสารสัมพันธ์
ถึงผู้ปกครอง

-แบบประเมิน
การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน
ของโรงเรียน
-

-

-ผลการด าเนินการ
ประกันคุณภาพฯ
-เอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการประกนั
คุณภาพฯ
-บันทึกการพบปะ พูดคุย
กับผู้ปกครอง
-สารสัมพันธ์ถึง
ผู้ปกครอง



โครงการ การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคญั

เป้าหมายด้านปริมาณ  

1.ครูร้อยละ 80 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

2.ครูร้อยละ 80 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข

3.ครูร้อยละ 80 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย

4.ครูร้อยละ 80 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง



การประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ แหล่งข้อมูล

1.ร้อยละของครทูี่จัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

-ศึกษาแผนการจัด
ประสบการณ์,
บันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์

-ศึกษาข้อมูลเด็ก
รายบุคคล
-ประเมินผลงานเด็ก
-ศึกษาบันทึกการนิเทศ

-สังเกตสภาพแวดล้อม
-ศึกษาจากทะเบียน
สื่อ แหล่งเรียนรู้

-ประเมินพัฒนาเด็ก

-แบบประเมินตนเอง/
นิเทศแผนการจัด
ประสบการณ์ฯ

-แบบประเมินผลงาน
-แบบนิเทศการจัด
ประสบการณ์ฯ
-แบบสังเกต
สภาพแวดล้อม

-แบบประเมิน
พัฒนาการเด็ก

-แผนการจัด
ประสบการณ์ฯ
-บันทึกผลหลัง
การจัด
ประสบการณ์ฯ
-ข้อมูลเด็กราย
บุคคล
-ผลงานเด็ก

-ทะเบียนสื่อ

-ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก

2.ร้อยละของครทูี่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข

3.ร้อยละของครทูี่จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย

4.ร้อยละของครทูี่ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก



วิธีการแก้ปัญหาเรื่องการประเมินโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา 

1. วิเคราะห์โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ว่าตอบสนองตามมฐ.ของสถานศึกษาทุกประเด็นการพิจารณาหรือไม่

2. วางแผนการประเมินโครงการตามเป้าหมายของโครงการ 
( ประเด็นการพิจารณาของมฐ.ของสถานศึกษา )

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการของ

ตนเองจ าแนกเป็น 

3.1.หลักฐานเชิงประจักษ์

3.2.หลักฐานที่ต้องจัดเก็บโดยการสร้างเครื่องมือ

และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบตามเป้าหมายของโครงการ
ตัวอย่าง



วางแผนการวัดประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

3.ร้อยละของนร.ที่มีศักยภาพในด้านการสื่อสาร
ทั้งการพูด เขียนและการน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ

-ทดสอบ ,
ประเมินทักษะ

-แบบทดสอบ
-แบบประเมิน
ทักษะการสื่อสาร

-ผลการทดสอบ
-ผลการประเมิน 
นร.ชั้น.............

4.ร้อยละของ นร.ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา

-ประเมินผลงาน 
นร.

-แบบประเมิน
ผลงาน นร

- ผลงาน นร.
- นร.ชั้น.........

หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวมในแต่ละโครงการ / ประเด็นพิจารณาตาม มฐ.

มฐ.สถานศึกษา/ ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานที่ต้องจัดเก็บโดยการสร้างเครื่องมือ

1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
1) การอ่าน การเขียน การสื่อสาร

2) การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา

ผลงานนักเรียน

1.ผลการทดสอบความสามารถด้าน
การอ่าน การเขียนภาษาไทยของ นร.
2.ผลการทดสอบความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษของ นร.

3.ผลการประเมินผลงาน นร.ด้านการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ



การวัดผลประเมินผล  ระดับคุณภาพดี  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

1.สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และมีการก าหนดค่าเป้าหมาย

ประเมินการด าเนิน
การประกันคุณภาพ
ภายใน

แบบประเมิน
การด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา

-มฐ.สถานศึกษา
-แผนพัฒนา
คุณภาพ
-แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

2.สถานศึกษามีการจัดท าแผนและด าเนินการตามแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มฐ.สถานศึกษา

หลักฐานท่ีต้องเก็บรวบรวมในแต่ละโครงการ / ประเด็นพิจารณาตาม มฐ.

มฐ.สถานศึกษา /ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานที่ต้องจัดเก็บโดยการสร้างเครื่องมือ

มฐ.2 กระบวนการบริหารฯ
2.1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน
2.2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา

1.มาตรฐานสถานศึกษา
2.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.แผนปฏิบัติการประจ าปี

- ผลการประเมินการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน



วางแผนการวัดประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

2.ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
2.1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 

การปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ฯลฯ

-นิเทศ  ติดตาม
-ครูประเมินแผน
การจัดการเรียนรู้
ตนเอง

-แบบนิเทศ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครู 
-แบบประเมิน
ตนเอง/นิเทศ
การจัดท าแผน
การเรียนรู้

-บันทึกการนิเทศ
-สรุปผลการนิเทศ
-ผลการประเมิน/นิเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้
-แผนการจัดการเรียนรู้
-บันทึกผลหลังสอน
-ครูทุกคน

หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวมในแต่ละโครงการ / ประเด็นพิจารณาตาม มฐ.

มฐ. /ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานที่ต้องจัดเก็บโดยสร้างเครื่องมือ

มฐ.3
3.1.จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

1. บันทึกการนิเทศของครูจ าแนก
เป็นรายบุคคล
2.แผนการจัดการจัดการเรียนรู้
3.บันทึกผลหลังสอนของครู

1. ผลการประเมินตนเอง / การนิเทศ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ของครู
2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู



วางแผนการวัดประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

1.ร้อยละของเด็กที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

-ศึกษาจากบันทึก
น้ าหนัก ส่วนสูง

- -บันทึกน้ าหนัก
ส่วนสูงของเด็ก

2.ร้อยละของเด็กที่มีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย

-ศึกษาจากผล
การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย

- -บันทึกผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวมในแต่ละโครงการ / ประเด็นพิจารณาตาม มฐ.

มฐ./ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานที่ต้องจัดเก็บโดยการสร้างเครื่องมือ

มฐ.1
1.ร้อยละของเด็กที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.ร้อยละของเด็กที่มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย

1.บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงของเด็ก
2.บันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกายของเด็ก

-



วางแผนการวัดประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ แหล่งข้อมูล

มฐ.2
2.3.ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์

-ตรวจสอบบันทึกรายงาน
การเข้ารับการอบรม
-ตรวจสอบแผนการจัด
ประสบการณ์ฯ
-นิเทศการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของครู
-บันทึกการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
(PLC)

-

-แบบประเมินตนเอง /
นิเทศการจัดท าแผน
-แบบนิเทศการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
-

-บันทึกรายงานการเข้าอบรม

-แผนการจัดประสบการณ์

-บันทึกการนิเทศ

-บันทึกการแลกเปลีย่นเรียนรู้
(PLC)

มฐ./ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานที่ต้องจัดเก็บโดยการสร้างเครื่องมือ

มฐ.2
2.3.ส่งเสริมให้ครู
มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์

-บันทึกรายงานการเข้ารับการอบรมของครู
-แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
-บันทึกการนิเทศการจัดประสบการณ์ฯ
-บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)

- ผลการประเมินตนเอง/ นิเทศ
แผนการจัดประสบการณ์ของครู
-ผลนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวมในแต่ละโครงการ /ประเด็นพิจารณาตาม มฐ



วางแผนการวัดประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ แหล่งข้อมูล

1.ร้อยละของครูที่จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

-แผนการจัดประสบการณ์,
บันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์
-ศึกษาข้อมูลเด็กรายบุคคล
-ประเมินผลงานเด็ก
-ศึกษาบันทึกการนิเทศ

-แบบประเมินตนเอง/
นิเทศแผนการจัด
ประสบการณ์ฯ

-แบบประเมินผลงาน
-แบบนิเทศการจัด
ประสบการณ์ฯ

-แผนการจัดประสบการณ์ฯ
-บันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์ฯ
-บันทึกการนิเทศครู
รายบุคคล
-ข้อมูลเด็กรายบุคคล
-ผลงานเด็ก
-ผลการนิเทศครู

2.ร้อยละของครูที่สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข

หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวมในแต่ละโครงการ /ประเด็นพิจารณาตาม มฐ.

มฐ. / ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานท่ีต้องจัดเก็บโดยการสร้างเครื่องมือ

มฐ.3
3.1.จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
3.2.สร้างโอกาสให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข

1.แผนการจัดประสบการณ์ฯ
2.บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์
3.บันทึกการนิเทศของครูจ าแนกเป็น
รายบุคคล
4.ข้อมูลเด็กรายบุคคล
5.ผลงานเด็ก

1.ผลการประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์ฯ  / ผลการนิเทศจัดท า
แผนจัดประสบการณ์
2.ผลนิเทศการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญของครู
3.ผลการประเมินผลงานเด็ก



สรุปวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการประเมินโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษาที่ไม่มีการประเมินตามเป้าหมายของโครงการ 

1. วิเคราะห์โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ว่าตอบสนองตามมฐ.ของสถานศึกษาทุกประเด็นการพิจารณาหรือไม่

2. วางแผนการประเมินโครงการตามเป้าหมายของโครงการ 
( ประเด็นการพิจารณาของมฐ.ของสถานศึกษา )

3. ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล จ าแนกเป็น

3.1. หลักฐานเชิงประจักษ์

3.2. หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสร้างเครื่องมือ
และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบตามเป้าหมายของโครงการ 





งานที่โรงเรียนต้องด าเนินการ  

1. วางแผนการประเมินโครงการตามเปา้หมายของโครงการ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จ าแนกเป็น

3.1. หลักฐานเชิงประจักษ์

3.2. หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวมโดยการสร้างเครือ่งมือ



ใบงานการวางแผนวัดประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

1.ร้อยละของ นร.ที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
สื่อต่าง ๆรอบตัว

2.ร้อยละของ นร.ที่มีนิสัยรักการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนด้วยตนเอง  ค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม

3.โรงเรียนมีระบบบรหิารงานงบประมาณ
ที่ถูกต้อง



วางแผนการวัดประเมินผลตามเปา้หมายของโครงการ    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

4.ร้อยละของ ครูที่ได้เข้ารับการประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

5.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน



หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวมในแต่ละโครงการ /ประเด็นพิจารณาตาม มฐ.

มฐ.สถานศึกษา /
ประเด็นพิจารณา

หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานที่ต้องจัดเก็บ
โดยการสร้างเครื่องมือ



วางแผนการวัดประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

1.ร้อยละของ นร.ที่ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  
สื่อต่าง ๆรอบตัว

-ศึกษาเอกสารต่าง ๆ

-ประเมินผลงาน นร. -แบบประเมินผลงาน

-แหล่งเรียนรู้ท่ี นร.ไปศึกษาฯ
-ใบงานให้ นร.ไปศึกษาเรียนรู้
-ภาพถ่ายที่ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
-บันทึกรายงานผลการพา นร.
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
-ชิ้นงาน นร.

มฐ.สถานศึกษา /ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานที่ต้องจัดเก็บโดยใช้เครื่องมือ

1.ร้อยละของ นร.ที่ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
สื่อต่าง ๆรอบตัว

-บัญชีรายชื่อแหล่งเรียนรู้ที่ นร.ไป
ศึกษา เรียนรู้
-ใบงานที่ให้ นร.ไปศึกษา เรียนรู้
-ภาพถ่ายที่ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
-บันทึกรายงานผลการพา นร.ไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้
-ชิ้นงาน นร.ที่ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

-ผลการประเมินผลงานที่ไปศึกษา
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวมตามเป้าหมายของโครงการ



วางแผนการวัดผลประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

2.ร้อยละของ นร.ทีม่ีนิสัยรัก
การแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนด้วยตนเอง  
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

-สังเกตพฤติกรรม
นิสัยฯ
-ผลงาน นร.
ที่ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
-ประเมินกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน

-แบบสังเกตพฤติกรรม
นร.
-แบบประเมินผลงาน
นร.ที่ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
-แบบประเมินกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน

- นร.ป1 – ป.6

-ชิ้นงาน นร.ที่ศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง

-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของโรงเรียน

มฐ.สถานศึกษา /ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานที่ต้องจัดเก็บโดยใช้เครื่องมือ

1.ร้อยละของ นร.ทีม่ีนิสัยรัก
การแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนด้วยตนเอง
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

-ชิ้นงาน นร.ที่ไปศึกษา ค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง

-ผลการสังเกตพฤติกรรม นร.
-ผลการประเมินผลงาน นร.ที่ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
-ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านของโรงเรียน



วางแผนการวัดประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

3.โรงเรียนมีระบบบริหารงาน
งบประมาณท่ีถูกต้อง

-ศึกษาหลักฐาน
การเงิน เช่น
บัญชีการใช้เงิน 
ทะเบียนคุม ฯ

-หลักฐานการเงิน การใช้
งบประมาณของโรงเรียน

มฐ.สถานศึกษา /ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานที่ต้องจัดเก็บโดยการสร้างเคร่ืองมือ

3.โรงเรียนมีระบบบริหารงาน
งบประมาณท่ีถูกต้อง

- เอกสารการเงิน  
การใช้งบประมาณของโรงเรียน  
ทะเบียนคุมการเงินต่าง ๆ

-

หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวมตามเป้าหมายของโครงการ    



วางแผนการวัดประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

4.ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับ
การประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน

-ศึกษาเอกสาร - -ทะเบียนคุมการเข้ารับ
การอบรมของครู
-บันทึก / รายงานการเข้ารับ
การอบรมของครู

มฐ.สถานศึกษา /ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานที่ต้องเก็บโดยการสร้างเครื่องมือ

4.ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับ
การประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน

- ทะเบียนคุมการเข้ารับการอบรม
ของครู
-บันทึก / รายงานการเข้ารับ
การอบรมของครู

-

หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวมตามเป้าหมายของโครงการ    



วางแผนการวัดประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่งข้อมูล

5.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มี
ความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

-ศึกษา
ความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

-ผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ครู  นร.
กรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง

มฐ.สถานศึกษา /ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานที่ต้องจัดเก็บโดยใช้เครื่องมือ

5.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มี
ความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

- -ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน

หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวมตามเป้าหมายของโครงการ    



สรุปวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการประเมินโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษาที่ไม่มีการประเมินตามเป้าหมายของโครงการ 

1. วิเคราะห์โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ว่าตอบสนองตามมฐ.ของสถานศึกษาทุกประเด็นการพิจารณาหรือไม่

2. วางแผนการประเมินโครงการตามเป้าหมายของโครงการ 
( ประเด็นการพิจารณาของมฐ.ของสถานศึกษา )

3. ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล จ าแนกเป็น

3.1. หลักฐานเชิงประจักษ์

3.2. หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสร้างเครื่องมือ
และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบตามเป้าหมายของโครงการ 



เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ท าให้      

1.  แบบติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา

2.  แบบนิเทศ / ประเมินตนเองการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ของครูปฐมวัย

3.  แบบนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ
ของครูปฐมวัย

4.  แบบนิเทศ / ประเมินตนเองการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
5.  แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ของครูผู้สอน

จ านวน 5  รายการ  ได้แก่



สวสัดี


