
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์ เขต 1   โดยวิธีการ Coaching by 5 Steps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารล าดับที่   1 / 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 



ค ำน ำ 

 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เกิดความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่า
การจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน  โดยล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561   
และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
นั้น  ส่งผลให้สถานศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ทั้งหมด   ตั้งแต่การจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาที่ประกาศใช้ใหม่  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1  จึงได้ก าหนด “แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำในสังกัด โดยวิธีกำร Coaching by 5 Steps”  เพ่ือขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    
 เอกสารชุดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด 
มีทั้งหมด 2  เล่ม  ได้แก่  “แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  โดยวิธีการ  
Coaching by 5  Steps” และ  “แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561” ส าหรับให้ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 หวังว่าเอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ข 
 

ค ำชี้แจง 

 หลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  และประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2561  ส่งผลให้สถานศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาที่ประกาศใช้ใหม่  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1  จึงได้ก าหนด “แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำในสังกัด โดยวิธีกำร Coaching by 5 Steps”  เพ่ือขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  โดยวิธีการ Coaching by 5 Steps  ไดจ้ัดท า
เอกสารประกอบส าหรับใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางการด าเนินงาน  จ านวน  2  เล่ม  โดยมีเนื้อหา
สาระส าคัญ ดังนี้ 
 
เล่มท่ี ชื่อเอกสำร เนื้อหำสำระส ำคัญ 

1 แนวทางการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์   
เขต 1  โดยวิธีการ 
Coaching by 5 Steps  

ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องมีแนวทางการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 และรายละเอียดวิธีด าเนินการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ซึ่งมีข้ันตอนทั้งหมด                
5  ขั้นตอน 

2 แนวทางการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

เป็นรายละเอียดของการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561  ตั้งแต่ การจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับ
ปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐานที่ประกาศเม่ือวันที่  6  
สิงหาคม 2561  ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
พร้อมทั้งตัวอย่างในการด าเนินการทุกรายการ  เพื่อใช้เป็น
แนวทางให้สถานศึกษาน าสู่การปฏิบัติต่อไป 
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ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องมีแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคณุภาพภายใน 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545) ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา  
จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา 48 หมวด 6) 
ซึ่งต่อมา  คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา  ได้มีมติให้ปฏิรูประบบการประเมินและ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพใน               
รอบตอ่ไป  โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับและสะท้อนถึงคุณภาพ              
อย่างแท้จริงเน้นการประเมินตามสภาพจริง  ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระ 
การจัดเก็บข้อมูล  ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน  รวมทั้งให้มีการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในให้มีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเอง
ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาท่ีแท้จริง  โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพและ               
การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วน
หรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงานในภาพรวม (Holistic  Rubrics) ซึ่งเป็นวิธีการประเมิน                  
ที่แตกต่างจากการประเมินที่ผ่านมาที่เน้นการประเมินเชิงปริมาณ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2561) ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 135  ตอนที่  
11 ก  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561  ได้กล่าวถึง “การประกันคุณภาพการศึกษา” มีความหมายว่า  
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา               
ที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่า  สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง          
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาสถานศึกษา            
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน 



2 
 

 
 

ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( 2561 ) ได้ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2561  ก าหนดบทบาทของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน  ดังนี้ 
 ระดับสถานศึกษา 
 1)  ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษาเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2)  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  (1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยให้สถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องด าเนินการและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี้สถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ 
  (2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพ 
ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่าง
ชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  (3) ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  (4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย 
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษา  และก าหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
  (5) ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาและน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
  (6) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นประจ าทุกปี 
  (7)  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมิน 
ตนเอง (SAR) และตามค าแนะน าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 3)  สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม 
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงาน 
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ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ ดูแล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1)  ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้ 
ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง  
  2)  รวบรวมและสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self – Assessment  Report : SAR)  พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและ
การติดตาม ตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนเสียกับสถานศึกษา 
แห่งนั้น และจัดส่งไปยังส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
  3)  ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  4)  ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอก 
  5)  อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูล 
เพ่ิมเติมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 
 จะเห็นได้ว่ากฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  มีความแตกต่างจาก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ถูกยกเลิกไป 
คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพหรือประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ได้แก่  
สถานศึกษาและ สมศ. ซ่ึงเดิมเป็นบทบาท หนา้ท่ีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงาน           
ที่ก ากับ ดูแล  โดยปัจจุบันมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า  ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเท่านั้น 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน. 2561) ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561   
  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561   มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่   
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก    
   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2561  มีจ านวน 3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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   มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จากการประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหม่  ท าให้ 
สถานศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายในใหม่ทั้งหมด  ตั้งแต่จัดท ามาตรฐานการศึกษา             
ของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาท่ีประกาศใช้ใหม่  ประกอบกับมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561  ตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ส่งผลให้
สถานศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีท าหน้าที่ก ากับ ดูแลต้องมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่า  สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ก ากับ ดูแล  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษา ค้นหาแนวทางให้ สถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ได้บูรณาการวิธีด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในที่น ามาใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดที่ประสบความส าเร็จ และ
สังเคราะห์ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายในจากการนิเทศ 
ติดตามหรือจากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา ได้ข้อสรุปดังนี้ 
 1.  วิธีด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่ประสบผลส าเร็จ คือ  การนิเทศแบบ Coaching  
หมายถึง ศึกษานิเทศก์ (ผู้โค้ช) เป็นคู่คิดของผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา (ผู้ได้รับ
การโค้ช) ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาที่
สร้างสรรค ์และกระตุ้นให้ผู้ได้รับการโค้ชได้น าศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ การโค้ช
เน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงด้านดีที่เป็นรูปธรรม  
(วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต  พัฒผล. 2557) 
 2.  ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1. 2558 : บทคัดย่อ)  ที่เสนอแนะให้สถานศึกษาควรจัดให้มี
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าจะมีแนวทาง 
ในการพัฒนาให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 3.  ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพของสถานศึกษา (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1. 2560)   
ที่เสนอแนะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดท าคู่มือหรือแนวทางในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ที่มีข้ันตอนหรือตัวอย่างในการด าเนินการที่ชัดเจน ส าหรับให้สถานศึกษาได้ใช้เป็น
คู่มือหรือแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพต่อไป  นอกจากนี้ยังเสนอแนะ 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  จัดให้มีการน าผลงานที่ประสบ
ความส าเร็จของสถานศึกษามาพัฒนาเป็นนวัตกรรม ที่มีข้ันตอนการด าเนินการที่ชัดเจน และจัดให้ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่เป็นเลิศของสถานศึกษาทุกปี 
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 กล่าวโดยสรุปจากการบูรณาการวิธีด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่น ามาใช้พัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดท่ีประสบความส าเร็จ และสังเคราะห์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายในจากการนิเทศ ติดตามแล้ว  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ในสังกัด ด้วยวิธี Coaching by 5 Steps  
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แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยวิธีการ Coaching by 5 Steps 
 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน                
การด าเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน ที่ส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยวิธีการ 
Coaching by 5 Steps  ประกอบด้วย  5  ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นที่ 1  สร้างความตระหนัก และจุดประกายความคิด 
 ขั้นที่ 2  ก าหนดภารกิจสู่การพัฒนา 
 ขั้นที่ 3  ร่วมน าพาทบทวนคุณภาพ 
 ขั้นที่ 4  พบปัญหา นิเทศช่วยเหลือ  
 ขั้นที่ 5  ประเมินผล ค้นหาพัฒนานวัตกรรม สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
แผนภูมิที่ 1  ขั้นตอนการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 
 
 

 ขั้นที่ 1 
สร้างความตระหนัก และจุดประกาย

ความคิด 

 Input 

    
 ขั้นที่ 2 

ก าหนดภารกิจสู่การพัฒนา 
 

Process 

  
 ขั้นที่ 3 

ร่วมน าพาทบทวนคุณภาพ 
  
 ขั้นที่ 4 

พบปัญหา นิเทศช่วยเหลือ 
    
 ขั้นที่ 5 

ประเมินผล ค้นหา พัฒนานวัตกรรม  
สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
Output 
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ขั้นที่  1  การสร้างความตระหนัก และจุดประกายความคิด 
  การสร้างความตระหนัก และการจุดประกายความคิด  หมายถึง  การด าเนินงาน                     

เพ่ือกระตุ้นพฤติกรรมของบุคคลให้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อภาระงานอย่างใดอย่างหนึ่ง                     
เป็นความรู้สึกท่ีจะใช้เป็นฐานความคิดและใช้เป็นแนวทางก าหนดภารกิจ   ทบทวนคุณภาพการศึกษา 
ปรับปรุงแก้ไขและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือขับเคลื่อนรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน                          
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพสูงขึ้น อีกท้ังเป็นการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงสร้างสรรค์
คู่มือที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน   

 
กิจกรรม/การ
ด าเนินงาน 

บทบาทหน้าที่ 
ของเขตพื้นที่ 

บทบาทหน้าที่  
ของสถานศึกษา 

ภาพความส าเร็จ 

1.1  พัฒนาชุด
เอกสาร คู่มือ 
แนวทาง 
การด าเนินงาน  
ที่เก่ียวข้อง  อาทิ  
 *แนวทาง 
การด าเนินงาน
การประกัน 
คุณภาพภายใน 
ที่สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.
2561 
1.2  สร้างความ
ตระหนักและ
พัฒนาองค์ความรู้                  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา                     
ระบบการประเมิน
และการประกัน
คุณภาพแนวใหม่
ตามนโยบาย 

1.1  พัฒนาเอกสาร
แนวทางการด าเนินงาน 
การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง           
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
    1.2  สร้างความ
ตระหนักและพัฒนา 
องค์ความรู้แก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ         
การด าเนินงาน 
การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง             
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) บุคลากรของ
สถานศึกษาทีร่่วมประชุม
รับทราบองค์ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนนิงาน
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561   
2) บุคลากรของ
สถานศึกษาที่ร่วมประชุม
รับทราบแนวปฏิบัติ/ 

1.1  ทุกสถานศึกษา 
มีแนวทางการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
ตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561   
 
 
 
 
 
 
1.2  บุคลากร                
ที่เก่ียวข้องมีความรู้ 
ความเข้าใจและ 
เห็นความส าคัญ 
ความจ าเป็นในการ
ขับเคลื่อนระบบ 
การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
ทุกโรงเรียนในสังกัด     
ได้รับทราบนโยบาย 
การปฏิรูประบบ 
การประเมินและ 
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กิจกรรม/การ
ด าเนินงาน 

บทบาทหน้าที่ 
ของเขตพื้นที่ 

บทบาทหน้าที่  
ของสถานศึกษา 

ภาพความส าเร็จ 

การปฏิรูประบบ 
การประเมินและ 
การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

แนวทาง 
การด าเนินงาน              
การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับ 
ครูทุกคนในโรงเรียน 
ได้รับทราบแนวปฏิบัต ิ/
แนวทางการด าเนินงาน  

การประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

ขั้นที่  2  ก าหนดภารกิจ..สู่การพัฒนา   
           การวางแผน เป็นการก าหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ              
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยน าเอาข้อมูล 
(Information) ในอดีตมาก าหนดหรือพยากรณ์อนาคต สิ่งที่ต้องด าเนินการในอนาคต การวางแผน
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Information)  ที่มีความแม่นตรง และเชื่อถือได ้              
และจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ชัดเจน และมีความต่อเนื่องกันตามล าดับ  เพ่ือให้ผู้ที่มี                             
ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามแผน  มีความรู้ และความเข้าใจที่จะสามารถน าแผนไปปฏิบัติ          
ให้บรรลุผลส าเร็จได้ 

กิจกรรม/                        
การด าเนินงาน 

บทบาทหน้าที่ 
ของเขตพื้นที่ 

บทบาทหน้าที่  
ของสถานศึกษา 

ภาพความส าเร็จ 

2.1  ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 
การด าเนินงานส าหรับ 
ผู้นิเทศและ ผู้ประเมิน
เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน              
ของสถานศึกษา             
ตามกฎกระทรวง             
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561  
                      
2.2  ร่วมจัดท าเครื่องมือ
ตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา
ทีใ่ช้เพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน              
ของสถานศึกษา   
   
 
 
 
 
 

2.1  ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 
การด าเนินงานส าหรับ
ผู้นิเทศและผู้ประเมิน
เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา                
ตามกฎกระทรวง ฯ 
        
 
           
2.2  ร่วมจัดท า
เครื่องมือตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพ 
ของสถานศึกษา            
ตามมาตรฐาน
การศึกษาฯ 
   
 
 
 
 
 
 

2.1  บุคลากรของ
สถานศึกษา ร่วมกัน
ก าหนดแนวทางที่ต้อง
ด าเนินงานตามระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา                         
ตามกฎกระทรวง             
การประกันฯ                    
    
    
 
 
2.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือให้ข้อคิดเห็นในการ
ก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการด าเนินงาน 
เช่น 
   1) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
พร้อมค่าเป้าหมาย     
   2) ก าหนดระยะเวลา 
ในการตรวจสอบและ 
การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ โครงการ        

2.1  ผู้นิเทศ 
ประกอบด้วย
ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา  
ครูวิชาการ หรือ 
ครูที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษานั้น 
ได้รับการพัฒนา
เทคนิคการนิเทศ  
2.2   ได้เครื่องมือ
ตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพของ
สถานศึกษา               
โดยจ าแนกเป็นราย
มาตรฐาน  เนน้
วิธีการตรวจสอบ
จากหลักฐาน             
เชิงประจักษ์            
( Evidenced-
Based ) 
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กิจกรรม/                        
การด าเนินงาน 

บทบาทหน้าที่ 
ของเขตพื้นที่ 

บทบาทหน้าที่  
ของสถานศึกษา 

ภาพความส าเร็จ 

2.3  ก าหนดรูปแบบ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา และก าหนด
พ้ืนที่ในการตรวจสอบฯ
ของคณะกรรมการแต่
ละทีม/ก าหนดปฏิทิน 
ตรวจสอบทบทวน 
คุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ก าหนดรูปแบบ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ  ของ
สถานศึกษา และ
ก าหนดพ้ืนที่ใน 
การตรวจสอบ ฯ
คณะกรรมการแต่ละ
ทีม/ก าหนดปฏิทิน 
ตรวจสอบฯ  

ของสถานศึกษา  
   3) แต่งตั้งคณะท างาน
ฝ่ายต่าง ๆ ตามแผนงาน
แนวทางในการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   4) ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 
และตามแผนปฏิบัติการ          
ของสถานศึกษา 

2.3  ได้รูปแบบของ
ทีมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ 
วิธีการด าเนนิงาน
ตรวจสอบ/  
พ้ืนที่การตรวจสอบ
และปฏิทินการ
ตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพการศึกษา 
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ขั้นที่ 3  ร่วมน าพาทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 ร่วมน าพาทบทวนคุณภาพการศึกษา  เป็นการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานและผลการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่ผ่านมาพิจารณาเปรียบเทียบว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือ           
ไม่เพียงใด การสะท้อนผลการด าเนินงานจุดเด่น จุดด้อยของการด าเนินงาน ส าหรับน าไปเป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

กิจกรรม 
และการด าเนินการ 

บทบาทหน้าที่ 
ของเขตพื้นที่ 

บทบาทหน้าที่  
ของสถานศึกษา 

ภาพความส าเร็จ 

3.1  คณะกรรมการ 
แต่ละทีม ด าเนินการ
ตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพการด าเนินการ 
ประกันคุณภาพภายใน 
ตามการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของสถานศึกษา                
ตามพ้ืนที่ที่ได้รับผิดชอบ 
ตามแนวทาง 
 
 
 
3.2  คณะกรรมการ
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
ของสถานศึกษาและ
สรุปผลการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพของ
สถานศึกษา ชี้ประเด็น 
ที่เปน็จุดเด่นและ 
จุดที่ควรพัฒนาของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็น
การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feed Back)  
แก่สถานศึกษา 

3.1  คณะกรรมการ         
แต่ละทีม ด าเนินการ
ตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพการด าเนินการ 
ประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา            
เก็บรวบรวมข้อมูลตาม
แนวทางการตรวจสอบฯ 
ซึ่งสอดคล้องกับระบบ 
การประเมินแนวใหม ่
 
 
3.2  คณะกรรมการ
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
ของสถานศึกษาและ
สรุปผลการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพของ
สถานศึกษา ชีป้ระเด็น   
ที่เป็นจุดเด่นและ          
จุดที่ควรพัฒนาของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็น
การให้ข้อมูลย้อนกลับ      
( Feed Back )               
แก่สถานศึกษา 

3.1  สถานศึกษารับ 
การตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพการด าเนินการ 
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา                
จากหลักฐานเชิงประจักษ์                     
(Evidenced-Based) 
ตามแนวทางของระบบ            
การประเมินแนวใหม่  
และให้ความร่วมมือ              
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล           
ของคณะกรรมการ   
3.2  บุคลากรของ
สถานศึกษาร่วมกัน
รับทราบผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผล 
การตรวจสอบทบทวน 
การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน                   
ของสถานศึกษา                          
ที่คณะกรรมการได้ชี้             
ให้เห็นประเด็น  ที่เป็น
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
ของสถานศึกษา  
 

3.1  ทุกสถานศึกษา
ได้รับการตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาตาม
แนวทางของระบบ 
การประเมินและ 
การประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ 
 
 
 
 
3.2  ทุกสถานศึกษา 
ได้รับผล                     
การตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพ   
ของสถานศึกษา          
และทราบจุดเด่น
และจุดที่ควรพัฒนา
ของสถานศึกษา     
เพ่ือน าไปวาง
แผนการพัฒนาต่อไป  
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ขั้นที่ 4  พบปัญหา นิเทศช่วยเหลือ   
เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากข้ันที่ 3  และน าสภาพปัญหาในการด าเนินงานที่พบจุดเด่น  

จุดด้อยจากการทบทวนคุณภาพ น ามาร่วมวางแผนการแก้ไข และวางแผนการด าเนินงานประกอบ 
ด้วย 6 ขั้นตอน คือ ระบุปัญหา  แก้ไขปัญหาเบื้องต้น  วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา  ป้องกันการเกิด
ปัญหาขึ้นซ้ า  ประเมินและติดตามผลการแก้ไข  ในการด าเนินงาน ต้องเน้นการมีส่วนรว่ม ในการ
แก้ปัญหา  และน าผลที่ได้น าไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อในปีการศึกษาต่อไป 

 

กิจกรรม/การด าเนนิการ 
บทบาทหน้าที่ 
ของเขตพื้นที่ 

บทบาทหน้าที่  
ของสถานศึกษา 

ภาพความส าเร็จ 

4.1  ศึกษานิเทศก์วางแผน
ร่วมกับสถานศึกษาใน
เครือข่ายที่รับผิดชอบ โดยใช้
วิธีการ AAR : After Action 
Review  เป็นการทบทวนผล
การตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพของสถานศึกษา  
โดยมีวิธีการดังนี้ 
   1.1. ระบุปัญหา 
   ท าให้ทีมเห็นภาพและปัญหา
เดียวกัน โดยระบุสิ่งที่เป็น
ปัญหา (Object) และระบุสิ่งที่
เบี่ยงเบน (Defect) และท่ี
ส าคัญต้องระบุข้อเท็จจริง 
(Fact) เพ่ือชว่ยยืนยนัว่าเป็น
ปัญหาที่แท้จริงและจะเปน็สิ่งที่      
วัดประสทิธิผลวา่ปัญหานั้น 
ได้ถูกแก้ไข 
   1.2 แก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า    
โดยการแก้ปัญหาเบื้องต้นนัน้
ควรท าอย่างรวดเรว็ 
   1.3 วิเคราะห์สาเหตุ คิด 
วิเคราะห ์และแยกแยะ            
ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
  *  WHO มีใครเกี่ยวข้องบ้าง 
  *  WHAT มีอะไรบ้างที่เป็น

4.1  ศึกษานิเทศก์
วางแผนร่วมกับ
สถานศึกษา                 
ในเครือข่ายที่
รับผิดชอบ            
โดยใช้วิธีการ AAR : 
After Action 
Review  เป็นการ
ทบทวนผลการ
ตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพของ
สถานศึกษา โดยมี
วิธีการดังนี้ 
   1.1 ระบุปัญหา 
 
 
 
 
   1.2 แก้ไขปัญหา
เบื้องต้น 
 
         
   1.3  วิเคราะห์
สาเหตุ คิด วิเคราะห์ 
และแยกแยะ           
ถึงสาเหตุ ที่แท้จริง
ของปัญหา 

4.1  บุคลากรของ
สถานศึกษาทบทวน 
ผลการตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพของ
สถานศึกษา ร่วมกับ
ศึกษานิเทศก์                
ในเครือข่ายที่
รับผิดชอบโดยใช้
วิธีการ AAR : After 
Action Review                
โดยมีวิธีการดังนี้ 
 
 

1.1  ระบุปัญหา 
 
 
 
 

   1.2 แก้ไขปัญหา
เบื้องต้น 
 
 
   1.3  วิเคราะห์
สาเหตุ คิด วเิคราะห ์
และแยกแยะถึง
สาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหา 

4.1  ทุกสถานศึกษา 
ได้รับการทบทวน       
หลังการปฏิบัติงาน 
AAR : After 
Action Review                 
เป็นการทบทวนผล
การตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพของ
สถานศึกษา 
ทั้งด้านความส าเร็จ
และปัญหาที่เกิดข้ึน 
เพ่ือปรับแก้จุดด้อย          
ที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้น
อีกในขณะเดียวกัน        
ก็คงไว้ซึ่งจุดเด่นที่ดี
อยู่แล้ว  
4.2  สถานศึกษา         
มีการด าเนินงาน
ตามระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มุ่งสู่การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
เหมาะสมตามสภาพ
บริบทของโรงเรียน 
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กิจกรรม/การด าเนนิการ 
บทบาทหน้าที่ 
ของเขตพื้นที่ 

บทบาทหน้าที่  
ของสถานศึกษา 

ภาพความส าเร็จ 

ปัญหา, อะไรคือสิ่งที่ผิดปกติ 
  *  WHEN ปัญหาเกิดข้ึน
เมื่อไร 
  *  WHERE ปัญหาเกิดขึ้น 
ที่ไหน 
  *  WHY ท าไมจึงเกิดปัญหา 
  *  HOW ขั้นตอน 
การท างานเป็นอย่างไร,  
วัฏจักรเป็นอย่างไร 
 
 
 
 
 
    1.4  แก้ไขปัญหา 
ระดมสมองเพ่ือสร้างทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหา  
   1.5 ป้องกันการเกิดปัญหา
ขึ้นซ้ า 
   สร้างระบบหรือออก
มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาซ้ า 
     1.6 ประเมินและติดตาม
ผลการแก้ไข 
    ประเมินผลถึงวิธีการ               
ที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหา    
ว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง 
4.2 น าผลการตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพของ
สถานศึกษา และผล 
การพัฒนาไปใช้ใน 
การวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป   
 

      •  WHO  
•  WHAT  
•  WHEN  
•  WHERE  
•  WHY  
•  HOW  
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.4  แก้ไขปัญหา  
 
 
  1.5 ป้องกันการ
เกิดปัญหาขึ้นซ้ า 
 
 
 
  1.6 ประเมินและ
ติดตามผล การแก้ไข 
 
 

 WHO มีใคร 
เกี่ยวข้องบ้าง 
 WHAT  

มีอะไรบ้างที่เป็น
ปัญหา, อะไรคือสิ่งที่
ผิดปกต ิ
 WHEN ปัญหา 

เกิดข้ึนเมื่อไร 
 WHERE  

ปัญหาเกิดขึ้นท่ีไหน 
 WHY ท าไม 

จึงเกิดปัญหา 
 HOW ขั้นตอน 

การท างานเป็นอย่างไร 
   1.4  แก้ไขปัญหา  
 
 
   1.5 ป้องกันการเกิด
ปัญหาขึ้นซ้ า 
 
 
 
     1.6 ประเมินและ
ติดตามผล  การแก้ไข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 ทุกสถานศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพ 
การศึกษา 
โดยน าผล 
การตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพ   
ของสถานศึกษา              
มาเป็น Baseline           
ในการพัฒนา 
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ขั้นที่ 5  ประเมินผล ค้นหาพัฒนานวัตกรรม  สร้างเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ประเมินผล ค้นหาพัฒนานวัตกรรม สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีความหมายจ าแนกเป็น  
3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เป็นการประเมินคุณภาพการด าเนินการหรือผลการด าเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท้ังระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปใช้                        
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป 2) จากการด าเนินการหรือผลการด าเนินการตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ได้น ามา
ถอดประสบการณ์ข้ันตอนการด าเนินงานที่ท าให้ประสบความส าเร็จ พัฒนาเป็นนวัตกรรม  และ 3) 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รูปแบบ/เทคนิค/วิธีการที่เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือน าไปสู่การยอมรับและน าไปประยุกต์ใช้ในวงการวิชาชีพ 
 

กิจกรรม/การด าเนินงาน 
บทบาทหน้าที่ 
ของเขตพื้นที่ 

บทบาทหน้าที่  
ของสถานศึกษา 

ภาพความส าเร็จ 

5.1  ประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษา                 
โดยบุคลากรของสถานศึกษา
หรือผู้ประเมินที่ได้รับ              
การแต่งตั้งและพัฒนา               
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
5.2  ค้นหา การด าเนินงาน         
ทีป่ระสบความส าเร็จ              
ของสถานศึกษา และถอด 
ประสบการณ์การด าเนินการ 
ที่ประสบความส าเร็จมา
พัฒนาเป็นนวัตกรรม 
 
  
 
 

5.1  ประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา              
โดยบุคลากร                
ของสถานศึกษาหรือ 
ผู้ประเมินที่ได้รับ 
การแต่งตั้งและพัฒนา
ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 
 
 
 
 
5.2  ศึกษานิเทศก์
ร่วมกับสถานศึกษา
ค้นหาผลการ
ด าเนินงานที่ประสบ
ความส าเร็จของ
สถานศึกษา และ 
ถอดประสบการณ์ 
การด าเนินการ                
ที่ประสบความส าเร็จ 
นั้นมาพัฒนา 
เป็นนวัตกรรม    

5.1  สถานศึกษาตั้ง 
คณะกรรมการ
ประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(ส าหรับโรงเรียน
ประชารฐัเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ไปประเมินเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก) 
5.2  บุคลากรของ 
สถานศึกษาร่วมกับ 
ศึกษานิเทศก์ ค้นหา
ผลการด าเนินงาน        
ที่ประสบความส าเรจ็
ของสถานศึกษาและ 
ถอดประสบการณ ์
การด าเนินการ          
ที่ประสบความส าเรจ็
นั้นมาพัฒนาเป็น
นวัตกรรม 

5.1  ทุกสถานศึกษา 
ได้รับทราบผล 
การประเมิคุณภาพ 
การศึกษา เพ่ือน าไป 
วางแผนและพัฒนา 
ในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
5.2  ศึกษานิเทศก์
ร่วมกับบุคลากรของ
สถานศึกษาร่วมกัน
ถอดประสบการณ ์
ผลการด าเนินงานที่
ประสบความส าเร็จ
ของสถานศึกษา 
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กิจกรรม/การด าเนินงาน 
บทบาทหน้าที่ 
ของเขตพื้นที่ 

บทบาทหน้าที่  
ของสถานศึกษา 

ภาพ
ความส าเร็จ 

5.3  จัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการเพ่ือให้สถานศึกษา             
ได้น าผลงานมาแสดงเป็น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี            
อาจเผยแพร่เป็นเอกสาร  
หรือทางระบบ Social 
Network เช่น Website , 
Facebook , Line  เป็นต้น 
 

5.3  จัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ เพื่อให้
สถานศึกษาได้น า
ผลงานมาแสดง           
เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่ดี หรือเผยแพร่
เป็นเอกสารและ 
ทางระบบ Social 
Network 

5.3  สถานศึกษา 
ด าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหลายช่องทาง 
เช่น  การประชุม
วิชาการ เป็นเอกสาร
หรือทางระบบ  Social 
Network  
 
    
 

5.3  ส านักงาน
เขตพ้ืนที ่
การศึกษา               
มีสถานศึกษา 
ที่มผีลการ
ด าเนินงาน 
ประสบ
ความส าเร็จ 
เป็นแบบอย่างได ้
 
5.4  สถานศึกษา
มีการส่งเสริม 
และพัฒนา
นวัตกรรม                 
ทางการศึกษา              
ที่เป็นแบบอย่าง 
เผยแพร่ได้และ           
มีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ขั้นที่  1  การสร้างความตระหนัก และจุดประกายความคิด 
 การสร้างความตระหนัก และการจุดประกายความคิด  หมายถึง  การด าเนินงาน                  
เพ่ือกระตุ้นพฤติกรรมของบุคคลให้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อภาระงานอย่างใดอย่างหนึ่ง                   
เป็นความรู้สึกท่ีจะใช้เป็นฐานความคิดและใช้เป็นแนวทางก าหนดภารกิจ  ทบทวนคุณภาพการศึกษา 
ปรับปรุงแก้ไขและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือขับเคลื่อนรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน                      
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพสูงขึ้น อีกท้ังเป็นการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงสร้างสรรค์
คู่มือที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน   

 
  วิธีด าเนินการ 
 1.  พัฒนาชุดเอกสาร คู่มือ แนวทางการด าเนินงาน ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  1.1  คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
   1.1.1  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ                
พ.ศ. 2561 

 1.1.2  เรียบเรียงเนื้อหาเพื่อจัดท าเป็นเอกสารคู่มือแนวทางการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1     
  1.2  คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ 
Coaching ส าหรับผู้นิเทศ เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข็มแข็ง 
   1.2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการขับเคลื่อน 
การประกันคุณภาพภายใน 

 1.2.2  สังเคราะห์เนื้อหาเพ่ือจัดท าเป็นเอกสารคู่มือแนวทางการขับเคลื่อน 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching by 5  Steps  ส าหรับ               
ผู้นิเทศ เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 5 ขั้นตอน  
 2.  สร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเก่ียวกับการพัฒนาระบบ          
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ระบบการประเมินและระบบการประกันคุณภาพแนวใหม่ 
ตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1  จัดโครงการประชุม
ปฏิบัติการเรื่องการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารและครูวิชาการ 
  2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1  ประเมินความรู้ 



17 
 

 
 

ที่ได้จากการประชุมปฏิบัติการเรื่องการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของผู้บริหาร
และครูวิชาการด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  2.3  ผู้บริหารและครูวิชาการน าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมปฏิบัติไปขยายผล                  
ให้คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยงข้องในสถานศึกษา  ได้รับทราบแนวทางการด าเนินงาน / แนวปฏิบัติ              
ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ  และเห็นความส าคัญความจ าเป็นในการ

ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบนโยบาย
การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  ทุกสถานศึกษามีคู่มือและแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    
 

 บุคลากรของสถานศึกษา จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของเนื้อหาต่อไปนี้ 
เนื้อหาที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ สาระส าคัญท่ีต้องรู้ 

1.  นโยบายการปฏิรูประบบ 
การประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นโยบายให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง 
กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน
เพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ใน 
การประเมิน รวมทั้งให้มีการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน
ให้มีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ค าชี้แนะ สามารถ
ให้ค าชี้แนะ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2.  การประเมินแนวใหม่ การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้อง
ตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษาท่ีแท้จริง  โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิง
คุณภาพและการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์
การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยก
องค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน  แต่เป็นการ
ประเมินในภาพรวมของผลการด าเนินงาน หรือกระบวนการ
ด าเนินงานในภาพรวม ( Holistic  Rubrics ) 
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เนื้อหาที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ สาระส าคัญท่ีต้องรู้ 
3.  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
 

1.  สถานศึกษาต้องมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบ 
การบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
2.  สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
   2.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด  
   2.2  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา              
ที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   2.3  ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
   2.4  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   2.5  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน 
ที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

4.  มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ฉบับที่ประกาศวันที่  6  
สิงหาคม   
พ.ศ. 2561 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
    มีจ านวน 3 มาตรฐาน  14  ประเด็นพิจารณา 

    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก จ านวน 4 ประเด็น 
พิจารณา 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จ านวน  6  ประเด็นพิจารณา 
    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
จ านวน  4  ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มีจ านวน 3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  จ านวน  2  ประเด็น
พิจารณา   และมีประเด็นพิจารณาย่อย  10  ประเด็น  
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มี  6  ประเด็นพิจารณา  
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  มี  5  ประเด็นพิจารณา   
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เนื้อหาที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ สาระส าคัญท่ีต้องรู้ 
5.  แนวทางการจัดท ามาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

1.  ศึกษามาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ              
ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.  ก าหนดรายละเอียดของแต่ละมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
แสดงความเป็นตัวตนของสถานศึกษา  
3.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการกับรายละเอียดของแต่ละมาตรฐาน 
การศึกษาท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในโรงเรียน เพื่อก าหนด 
เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.  ก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
5.  จัดท าประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 
ค่าเป้าหมาย  
6.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้อง  หน่วยงานต้นสังกัดและ
สาธารณชน 
7.  น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง  

6. แนวทางการน ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาสู่การปรับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.  ปรับโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
โดยตรวจสอบให้โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี                
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ทุกประเด็นพิจารณา   
2.  น าข้อมูลจากการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีไปปรับ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

7.  การเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1.  จัดท าแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยออกแบบการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ตามสภาพจริง 
การสังเกตและการสัมภาษณ์ จ าแนกตามประเด็นพิจารณา 
ของแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
2.  เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ 
เป็นข้อมูลในการสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 



20 
 

 
 

เนื้อหาที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ สาระส าคัญท่ีต้องรู้ 
8.  แนวการเขียนรายงานผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษา  
(SAR) 
 

เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อมูล
จากการตอบค าถาม 3 ข้อมาเขียน  ดังนี้ 
1.  คุณภาพของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานอยู่ในระดับใด 
2.  สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพระดับนั้น               
มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้างที่สนับสนุน 
3.  สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้ระดับ
คุณภาพเพ่ิมขึ้นในปีต่อไปอย่างไร          
 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ได้จัดท าเอกสาร “แนวทาง 

การด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ส าหรับสถานศึกษา” เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  ซึ่งมีรายละเอียดตั้งแต่รายการข้อที่ 1 – 8  อีกด้วย 
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ขั้นที่  2  ก าหนดภารกิจสู่การพัฒนา 
             ก าหนดภารกิจสู่การพัฒนา หมายถึง การวางแผนโดยก าหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็น
ระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน าเอาข้อมูล (Information)  ในอดีตมาก าหนดหรือพยากรณ์อนาคต สิ่งที่ต้อง
ด าเนินการในอนาคตการวางแผนจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Information)  ที่มี
ความแม่นตรง และเชื่อถือได้ และจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่องกัน
ตามล าดับ เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานตามแผน มีความรู้และความเข้าใจที่จะสามารถ
น าแผนไปปฏิบัติ ให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
 
 วิธีด ำเนินกำร  
 2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้นิเทศ ซึ่งประกอบด้วย
ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการหรือครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง              
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching  ส าหรับผู้นิเทศ  
เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข็มแข็ง 
           2.2  ร่วมจัดท าเครื่องมือตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เนื่องจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ต้องการทราบว่า สถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ฯ  ได้มากน้อยเพียงใด   โดยเฉพาะการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การปรับแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ประกาศ เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  2561   ซึ่งมีรายละเอียด 
จ านวน 9 ข้อ ได้แก่ 

       1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
       2) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
       3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
       4) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   
       5) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของ

สถานศึกษา  
       6) จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
       7) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
       8) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
       9) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.3  ร่วมวางแผนเพ่ือก าหนดรูปแบบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของ

สถานศึกษาก าหนดพ้ืนที่ในการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพและก าหนดปฏิทินในการตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพ 
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           2.4  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการหรือครูที่รับผิดชอบด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาประชุมวางแผน ร่วมกันก าหนดแนวทางท่ีต้องด าเนินงานตามระบบ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561       
           2.5  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมประกาศค่าเป้าหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
                2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา    
                3) แต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ ตามแผนงานและแนวทางในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                                  

       4) ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและตาม 
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  

      5) ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพและการด าเนินงานการประกัน 
คุณภาพให้สอดคล้องกับโครงการในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

           2.1  ผู้นิเทศ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ หรือครูที่
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานั้นได้รับการพัฒนาเรื่องการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  และเทคนิคการนิเทศ
แบบ Coaching    
           2.2  ได้เครื่องมือตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561  โดยเน้นวิธีการตรวจสอบจากหลักฐาน
เชิงประจักษ ์(Evidenced-Based) การสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
           2.3  ได้รูปแบบของทีมคณะกรรมการตรวจสอบ/วิธีการด าเนินงานตรวจสอบ/ พ้ืนที่               
การตรวจสอบและปฏิทินการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา 

2.4  สถานศึกษาได้มีการวางแผนเพื่อเตรียมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แบบติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                     
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  เป็นแบบติดตาม ตรวจสอบ             
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 จ านวน 9 ข้อ  แบ่งระดับผลการติดตาม ตรวจสอบ เป็น 5 ระดับ  ได้แก่  ดีเยี่ยม ดีมาก  
ดี พอใช้และปรับปรุง  โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 

 สดมภ์ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ  เป็นรายการตรวจสอบการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

  สดมภ์รายท่ีใช้ในการพิจารณา  เป็นรายการด าเนินการย่อย ๆ ซึ่งในแต่ละประเด็น 
การติดตามตรวจสอบ  จะมีทั้งหมด 5  รายการ   
    โปรดท าเครื่องหมาย  √  ใน     รายการพิจารณาทีโ่รงเรียนด าเนินการเปน็อย่างด ี

 โปรดท าเครื่องหมาย  X  ใน     รายการพิจารณาทีโ่รงเรียนไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการ 
                                                  บ้างเล็กน้อยยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามรายการพิจารณา 

 สดมภ์ผลการด าเนินการ 
 จ านวนข้อที่ด าเนินการ    ให้ใส่จ านวนรายการพิจารณาที่ด าเนินการในแต่ละประเด็น               
การติดตาม ตรวจสอบเป็น  1, 2, 3, 4  และ 5 
  ระดับคุณภาพ             ให้ใส่ระดับคุณภาพดีปรับปรุง พอใช้ ดี  ดีมากและดีเยี่ยม                  
ตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
 
เกณฑ์การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ 

 5 (ดีเยี่ยม)   หมายถึง      โรงเรียนมีการด าเนินการครบทั้ง 5  ข้อ 
                                            และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้ 

 4 (ดีมาก) หมายถึง   โรงเรียนมีการด าเนินการครบทั้ง 4  ข้อ 
                  และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้ 
 3 (ดี)  หมายถึง   โรงเรียนมีการด าเนินการได้  3  ข้อ 
                  และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้ 
 2 (พอใช้) หมายถึง   โรงเรียนมีการด าเนินการได้  2  ข้อ 
                  และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้ 
 1 (ปรับปรุง) หมายถึง   โรงเรียนมีการด าเนินการได้  1  ข้อ 
                  และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้ 
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 2.  ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบทุกท่าน ได้ประเมินผลการ
ด าเนินการตามประเด็นการติดตาม ตรวจสอบแต่ละประเด็นว่าสถานศึกษามีการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามรายการที่ใช้ในการพิจารณา จ านวนกี่ข้อ และสรุปผลการด าเนินการจ าแนกตาม
ประเด็นการติดตามตรวจสอบในสดมภ์ผลการด าเนินการ   

 3.  ผลการด าเนินการตามแบบติดตามตรวจสอบนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1  จะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
      ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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ที ่
ประเด็น 

การติดตาม 
ตรวจสอบ 

รายการที่ใช้ในการพิจารณา 
ผลการด าเนินการ 
จ านวน 
ข้อที่ 

ด าเนนิการ 

ระดบั
คณุภาพ 

1 การก าหนด
มาตรฐาน
การศึกษา 
ของ
สถานศึกษา 
 

  ศึกษามาตรฐานการศึกษาทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561       
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรายการ  เช่น  ตัวชี้วัดประชารัฐ 

 
 
 
 
 

........... 

 
 
 
 
 

....... 
 

  มีการก าหนดจุดเน้นหรือจุดเด่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ 
ของสถานศึกษา 
  มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐาน
การศึกษาและประเด็นพิจารณาอย่างเหมาะสม 
  จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานการศึกษาและ
ประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
  มีการประชาสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        
และประกาศค่าเป้าหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 

2 การจัดท า
แผนพัฒนา
คุณภาพ 
การศึกษา
ของ 
สถานศึกษา 

  มีการน าสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินตนเอง  
มาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

..…… …….. 

  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ  
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้อง 
กับนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 
  ความสอดคล้องกันของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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ที ่
ประเด็น 

การติดตาม 
ตรวจสอบ 

รายการที่ใช้ในการพิจารณา 
ผลการด าเนินการ 
จ านวน 
ข้อที่ 

ด าเนนิการ 

ระดับ
คุณภาพ 

3 จัดท าแผน 
ปฏิบัติการ 
ประจ าปีของ 
สถานศึกษา 
 

  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

........... 

 
 
 
 
 

........ 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีมีโครงการ กิจกรรมครอบคลุมประเด็น
การพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาฉบับลง 
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  เป้าหมายของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
  โครงการในแผนปฏิบัติการมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ชัดเจน และมีการวางแผนด้านการวัดผล ประเมินผล 
ได้ครอบคลุมตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  มีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์  
เครื่องมือและเวลาอย่างประหยัด และคุ้มค่าให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมายทุกโครงการ 
 

4 การมีส่วนรว่ม 
ของผู้เกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนา 
คุณภาพของ 
สถานศึกษา 
 

  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เช่น ก าหนดค่าเป้าหมายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี ฯลฯ 

…….. ……. 

  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีวางแผนไว้ 
  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็นหรือให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ที ่
ประเด็น 

การติดตาม 
ตรวจสอบ 

รายการที่ใช้ในการพิจารณา 
ผลการด าเนินการ 
จ านวน 
ข้อที่ 

ด าเนนิการ 

ระดบั
คณุภาพ 

5 การด าเนินงาน
ตามแผน 
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
และแผน 
ปฏิบัติการ
ของ
สถานศึกษา 

  ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนด 

 
 
 
 
 

........... 

 
 
 
 
 

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

  จัดท าปฏิทินการด าเนินการของสถานศึกษาท่ีครอบคลุม 
ทุกโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนโครงการ / กิจกรรม 
  โครงการ กิจกรรมที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีร้อยละ 80 
ขึ้นไปบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี   
 

6 จัดให้มี 
การติดตาม 
ตรวจสอบ
คุณภาพ 
การศึกษา 

  คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา           
มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนร่วมวางแผนก าหนดภารกิจ
และปฏิทินการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ 

……… .…… 

  ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา  
โดยวิธีการประเมินแนวใหม่  ทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์  การสังเกต
และการสัมภาษณ์  ตลอดจนใช้เครื่องมือที่หลากหลาย  
  คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษา สรุปผล
การตรวจสอบ ชี้ประเด็นที่เป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
  มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพเสนอ       
ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (Feed Back)  
แก่สถานศึกษา 
  ศึกษานิเทศก์ร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษาน าผล 
การตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพไปใช้วางแผนการด าเนินงาน 
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการด าเนินการของสถานศึกษา โดยวิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น AAR : After Action  Review,  วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาและแก้ไข 
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ที ่
ประเด็น 

การติดตาม 
ตรวจสอบ 

รายการที่ใช้ในการพิจารณา 
ผลการด าเนินการ 

จ านวน 
ข้อที่ 

ด าเนนิการ 
ระดบั

คณุภาพ 

7 การประเมิน
คุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา 

  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา อย่างน้อย 3 คน  และก าหนดบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการชัดเจน 

 
 
 
 
 

........... 

 
 
 
 
 

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

  มีการวางแผนก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มีเครื่องมือในการประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุม 
ทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับผลและการด าเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย มีความเหมาะสม 
 

8 จัดท า
รายงาน
ประจ าปี 
ที่เป็น
รายงาน
ประเมิน
คุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 

  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียน  ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

…………… ………… 

  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้ความเห็นชอบ  
  มีการเผยแพร่รายงานผลประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
  มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
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ที ่
ประเด็น 

การติดตาม 
ตรวจสอบ 

รายการที่ใช้ในการพิจารณา 
ผลการด าเนินการ 

จ านวน 
ข้อที่ 

ด าเนนิการ 

ระดบั
คณุภาพ 

9 จัดให้มี 
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

  มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 

........... 

 
 
 
 
 

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

  น าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์        
มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา           
อย่างต่อเนื่อง 
  มีการค้นหาผลหรือการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ส่งผลให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ียั่งยืน หรือ
การด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  น าผลหรือการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จมาพัฒนา
เป็นนวัตกรรมของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษา
อ่ืน ๆ ได้ 
  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพ ด้วยวิธ ี
ที่หลากหลายและเหมาะสม อาทิ เช่น การประชุมน าเสนอ
ผลงาน  เผยแพร่เอกสาร  เผยแพร่ทางระบบ Social  
Network เช่น Website  Line 
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แนวทางการติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

ประเด็นการติดตาม 
ตรวจสอบ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลักฐานเชิงประจักษ์ การสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม 

1.  การก าหนด
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1.  ประกาศมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย  
ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาฉบับลง 
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
2.  ประกาศค่าเป้าหมาย
ครอบคลุมตามประเด็น
พิจารณาของแต่ละมาตรฐาน
การศึกษา 
3.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
การประชาสัมพันธ์มาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
และประเด็นการพิจารณา 
 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือครูที่รับผิดชอบ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

- จงอธิบาย 
วิธีด าเนินการจัดท า 
มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ? 

- 

2.  การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

1.  ความสอดคล้องของ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กับนโยบายรัฐบาล 
2.  ความสอดคล้องของ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กับมาตรฐานการศึกษา            
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือครูที่รับผิดชอบ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

- จงอธิบาย 
วิธีด าเนินการปรับ
แผนพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ? 
2.  ครูผู้สอน 
      - ท่านรู้หรือไม่ว่า 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ท่านคืออะไร ?      
  

- 
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ประเด็นการติดตาม 

ตรวจสอบ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลักฐานเชิงประจักษ์ การสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม 
3.  การจัดท าแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี 
ของสถานศึกษา 

1.  แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2561   
มีโครงการ / กิจกรรม
ครอบคลุมประเด็นพิจารณา
ตามมาตรฐานการศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 
2.  ศึกษารายละเอียด          
ของโครงการตามรายการ           
ที่ใช้ในการพิจารณา 
 

1.  คร ู
   มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาท่ี 1   
มีโครงการใดตอบสนอง
บ้างและก าหนดค่า
เป้าหมายในมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นเท่าไร ?   

- 

4.  การมีสว่นรว่ม 
ของผู้เกี่ยวข้อง            
ในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
เช่น  คร ู ผูป้กครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1.  ค าสั่งคณะท างาน             
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี หรืออ่ืน ๆ  
2.  ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
3.  บันทึกการประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ 

1.  ครูผูส้อน 
   - ท่านได้มีส่วนรว่ม       
ในการด าเนนิการโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ             
ของโรงเรยีนอย่างไรบ้าง ? 
2.  ผู้บรหิารสถานศึกษา 
   - ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามี
ส่วนรว่มในการ
ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรยีน อย่างไรบ้าง 
? 
 

- ความร่วมมือ
ในการด าเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ  
ทั้งครูและนักเรียน 
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ประเด็นการติดตาม 

ตรวจสอบ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลักฐานเชิงประจักษ์ การสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม 
5.  การด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของ
สถานศึกษา 

1.  ปฏิทินการด าเนนิการของ
สถานศึกษาทั้งปีการศึกษา 
2.  หลักฐานการด าเนนิการ
โครงการต่าง ๆ ของโรงเรยีน  
เช่น  ภาพถ่าย  บันทึก
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีน 
3.  รายงานผลการตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี   
(ตรวจสอบระหว่างด าเนินการ
ตามโครงการ) 
 

1.  ครูผูส้อน 
- ท่านรับผิดชอบ 

โครงการใดในโรงเรียน 
มีกิจกรรมด าเนินการ 
อะไรบ้าง ? 
2.  นักเรียน 
      -  ในปีการศึกษานี้ 
โรงเรียนของนักเรยีน         
ได้จัดกิจกรรมอะไรบ้าง ?  
และนักเรียนชอบกิจกรรม
ใดที่โรงเรียนจัดมากที่สุด ? 
เพราะอะไร ?    
  

แหล่งเรียนรู้      
ในโรงเรียนต่าง ๆ  
เช่น  ห้องสมุด  
ฯลฯ ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้หรือไม่ ? 

6.  จัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

1.  รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพระหว่าง
ด าเนินงาน 
2.  บันทึกการจัดท า AAR ,  
บันทึกการประชุม 
3.  หลักฐานการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในสถานศึกษา 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
    -  จุดเด่น, จุดที่ควร
พัฒนาของโรงเรียนท่าน
มีอะไรบ้าง ? 
2.  ครูผู้สอน 
   -  โรงเรียนของท่าน
เคยประชุมจัดท า AAR , 
PLC เรื่องอะไรบ้าง ? 
และมีวิธีการแก้ปัญหา
อย่างไร ? 
 

- 
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ประเด็นการติดตาม 

ตรวจสอบ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลักฐานเชิงประจักษ์ การสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม 
7.  การประเมิน
คุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.  แผนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการประเมินคุณภาพ
จ าแนกตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.  เครื่องมือประเมิน
คุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 
3.  บันทึกการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

1.  ครูผู้สอน 
   - ท่านมีแนวทาง        
ในการประเมินคุณภาพ 
นักเรียนด้านการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ 
อย่างไร ? 
2.  นักเรียน 
   - มีผลงานที่เก่ียวกับ 
การคิดอะไรบ้าง ? 
สุ่มนักเรียนน าเสนอ
ผลงานของตนเอง  
(หรือผลงานอื่น ๆ           
ที่นักเรียนมีอยู่ที่โรงเรียน) 
 

- 

8.  จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 
(โรงเรียนทั่วไปใช้ 
SAR ปีการศึกษา 
ที่ผ่านมาปี 2560  
โรงเรียนประชารัฐ 
ใช้ SAR ปี 2561        
ที่รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก) 

1.  รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียน, การบริหาร
จัดการศึกษาและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู 
2.  หลักฐานการเผยแพร่
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือครูที่รับผิดชอบ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพ 

- ใครเป็นคณะท างาน
จัดท า SAR ของ
สถานศึกษาบ้าง ?             
มีวิธีแบ่งหน้าที่ใน 
การท างานอย่างไร ? 
2.  ครูผู้สอน 
   - ท่านคิดว่า SAR 
มีความส าคัญอย่างไร ? 
ท่านมีหน้าที่ในการจัดท า 
SAR อย่างไรบ้าง ? 
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ประเด็นการติดตาม 

ตรวจสอบ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลักฐานเชิงประจักษ์ การสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม 
9.  จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

1.  โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการน าผล 
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
มาใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพ  
2.  ผลหรือการด าเนินงาน 
ที่ประสบความส าเร็จของ
สถานศึกษา 
3.  หลักฐานการเผยแพร่
คุณภาพหรือผลงาน / วิธีการ
ที่ประสบความส าเร็จ 
ของสถานศึกษา 
 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
/ คร ู
     - โรงเรียนของท่าน 
มีกิจกรรม / โครงการ
ใดบ้างท่ีประสบ
ความส าเร็จ ? 
ระดับใด ?  
(เป็นแบบอย่าง, 
หรือน าเสนอผลงาน
ระดับตา่ง ๆ ) 
2.  นักเรียน 
    - โรงเรียนของเรา 
มีผลงานที่โดดเด่น  
ที่น่าภาคภูมิใจ 
เรื่องใดบ้าง ? 
เพราะเหตุใด ? 
 

การน าเสนอผลงาน 
ของนักเรียน 
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ขั้นที่ 3   ร่วมน าพาทบทวนคุณภาพ 

ร่วมน าพาทบทวนคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานและผล 
การด าเนินงานของสถานศึกษาที่ผ่านมาพิจารณาเปรียบเทียบว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้              
หรือไม่เพียงใด การสะท้อนผลการด าเนินงานจุดเด่น จุดด้อยของการด าเนินงาน ส าหรับน าไป              
เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
ของสถานศึกษา 
 

วิธีด ำเนินกำร  
 3.1 คณะกรรมการ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการหรือครู                    
ที่รับผิดชอบด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561              
ของสถานศึกษา  เก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา ตามแนวทางการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพที่
ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
 3.2 สถานศึกษารับการตรวจสอบ ทบทวนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน                   
ของสถานศึกษา โดยให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคณะกรรมการ   
 3.3 คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและสรุปผลการตรวจสอบ ทบทวนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ชี้ประเด็นที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed 
Back) แก่สถานศึกษา 
    3.4 บุคลากรของสถานศึกษาร่วมกันรับทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
ตรวจสอบทบทวนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ที่คณะกรรมการได้ชี้ให้เห็น
ประเด็นที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 3.1 ทุกสถานศึกษาได้รับการตรวจสอบ ทบทวนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามแนวทางของระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
    3.2 ทุกสถานศึกษาได้รับผลการตรวจสอบ ทบทวนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา เพ่ือน าไปวางแผนการพัฒนา
ต่อไป 
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 ส าหรับการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในครั้งนี้  เป็นการติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561  เนื่องจากทุกสถานศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายในใหม่ทั้งหมด  ตั้งแต่              
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  การด าเนินการตามแผน  เป็นต้น  ดังนั้น                  
ในการด าเนินการข้ันตอนการน าพาทบทวนคุณภาพ คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนด าเนินการ
ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา  ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
การตรวจสอบทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา ชี้ประเด็นที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back)  โดยมีรายละเอียดของแบบฟอร์มการ
รายงานผลการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ ดังนี้     
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รายงานผลการตรวจสอบ ทบทวนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน............................................................................................................................................. 

ที่ตั้ง.................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน................................................................................................................................  

จ านวนครูระดับข้ันพ้ืนฐานทั้งหมด........................ คน        จ านวนครูระดับปฐมวัย.......................คน 

จ านวนนักเรียนขั้นพื้นฐานทั้งหมด........................ คน          จ านวนปฐมวัยทั้งหมด......................คน 

ผลการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพการประกันคุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษา 

ที ่ ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ผลการด าเนินการ 

จ านวนข้อที ่
ด าเนินการ 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
2 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
3 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   
4 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพ                                

ของสถานศึกษา 
  

5 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

  

6 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
7 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา                    

ของสถานศึกษา 
  

8 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน           
ของสถานศึกษา 

  

9 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
สรุปผลโดยภาพรวม   

 

จุดเด่นของสถานศึกษา 
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............................................................................................................................. ...................................

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

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

จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ...................................
..........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
..........……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……….……………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ).................................................... ผู้นิเทศ/ผู้ตรวจสอบ 
       (....................................................) 

 
 (ลงชื่อ)……......…………………………………… ผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

 

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการคิดผลการด าเนินการเป็นระดับคุณภาพ      

 5 (ดีเยี่ยม)  ได้คะแนนตั้งแต่    40  คะแนนขึ้นไป 
 4 (ดีมาก)  ได้คะแนนตั้งแต่  35 - 39   คะแนน 
 3 (ดี)   ได้คะแนนตั้งแต่  30 – 34  คะแนน 
 2 (พอใช้)  ได้คะแนนตั้งแต่  25 – 29  คะแนน 
 1 (ปรับปรุง)  ได้คะแนนตั้งแต่    1 – 24   คะแนน 
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ขั้นตอนที่ 4  พบปัญหา นิเทศช่วยเหลือ   

เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากข้ันตอนที่ 3   และน าสภาพปัญหาในการด าเนินงานที่พบ จุดเด่น  
จุดด้อยจากการทบทวนคุณภาพ น ามาร่วมวางแผนการแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ระบุปัญหา  แก้ไขปัญหาเบื้องต้น  วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา  
ป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นซ้ า  ประเมินและติดตามผลการแก้ไข  ในการด าเนินงาน ต้องเน้นการมีสว่น
ร่วม ในการแก้ปัญหา และน าผลที่ได้น าไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อในปีการศึกษาต่อไป 
โดยมีวิธีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษานิเทศก์วางแผนร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายที่รับผิดชอบ โดยใช้วิธีการ AAR :  
After Action Review  เป็นการทบทวนผลการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา  
โดยมีวิธีการดังนี้ 
   1.1  ระบุปัญหา 
   ท าให้ทีมเห็นภาพและปัญหาเดียวกัน โดยระบุสิ่งที่เป็นปัญหา (Object) และระบ ุ
สิ่งที่เบี่ยงเบน (Defect) และที่ส าคัญต้องระบุข้อเท็จจริง (Fact) เพ่ือช่วยยืนยนัว่าเป็นปญัหาที่แท้จริง 
และจะเปน็สิ่งที่วัดประสิทธผิลว่าปัญหานัน้ได้ถูกแก้ไข 
  1.2  แก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

   เปน็การแก้ไขเฉพาะหน้า โดยการแก้ปัญหาเบื้องตน้นั้นควรท าอย่างรวดเรว็ 
  1.3  วิเคราะห์สาเหต ุ

   คิด วิเคราะห์ และแยกแยะถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
    *  WHO มีใครเกี่ยวข้องบ้าง 
    *  WHAT มีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา, อะไรคือสิ่งที่ผิดปกต ิ
    * WHEN ปัญหาเกิดขึ้นเม่ือไร 
    * WHERE ปัญหาเกิดข้ึนที่ไหน 
    * WHY ท าไมจึงเกิดปัญหา 
    * HOW ขั้นตอนการท างานเปน็อย่างไร, วัฎจักรเปน็อย่างไร 

      1.4  แก้ไขปัญหา 
           ระดมสมองเพ่ือสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหา  
     1.5  ป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นซ้ า 
        1.6  ประเมินและติดตามผลการแก้ไข 
             ประเมินผลถึงวิธีการที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหา วา่สามารถแก้ไขปัญหาไดจ้ริง 

2.  น าผลการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา และผลการพัฒนาไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป   
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วิธีด ำเนินกำร 
ศึกษานิเทศก์วางแผนร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายที่รับผิดชอบโดยใช้วิธีการ AAR : After 

Action Review เป็นการทบทวน  ผลการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีวิธีการ
ดังนี้ 
  1) ระบุปัญหา 
     2) แก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
  3) วิเคราะห์สาเหต ุ
      คิด วเิคราะห ์และแยกแยะถึงสาเหตุที่แท้จริงของปญัหา 

      *  WHO มีใครเกี่ยวข้องบ้าง 
    *  WHAT มีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา, อะไรคือสิ่งที่ผิดปกต ิ
    *  WHEN ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไร 
    *  WHERE ปัญหาเกิดขึ้นท่ีไหน 
    *  WHY ท าไมจึงเกิดปัญหา 
    *  HOW ขั้นตอนการท างานเป็นอย่างไร 
    4) แก้ไขปัญหา  
    5) ป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นซ้ า 
    6) ประเมินและติดตามผล  การแก้ไข 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1  ทุกสถานศึกษา ได้รับการทบทวน  หลังการปฏิบัติงาน AAR : After Action Review   

เป็นการทบทวนผล การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษาทั้งด้านความส าเร็จและปัญหา                  
ที่เกิดขึ้น เพ่ือปรับแก้จุดด้อยที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นอีก  ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งจุดเด่นที่ดีอยู่แล้ว  

4.2  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่มุ่งสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสมตามสภาพบริบทของโรงเรียน 

4.3  ทุกสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยน าผล การตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพของสถานศึกษามาเป็น อBaseline  ในการพัฒนา 
 

การทบทวนหลังปฏิบัติงาน  (After Action Review : AAR) หมายถึง  ขั้นตอนหนึ่งใน
วงจรการท างาน เป็นการทบทวนวิธีการท างานทั้งด้านความส าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่ใช่เพ่ือ
ค้นหาคนที่ท างานผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้น แต่เป็นการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างาน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่ง
วิธีการที่ดีอยู่แล้ว 
 ประโยชน์ 
 1.  ได้แนวทางในการปรับปรุง/พัฒนางาน 
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 2.  ได้ฝึกทักษะในการพูด และการฟัง 
 3.  เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์สู่การท างานเป็นทีม 
 4.  ท าให้ทราบถึงสิ่งที่เราปฏิบัติได้ดีอยู่แล้ว เพื่อบันทึกจดจ าและรักษาไว้/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 5.  ท าให้เราทราบข้อผิดพลาด และวิธีการป้องกันไม่ให้ผิดซ้ า 
 
 

 ขั้นตอน 
        1.  คุณควรท า AAR ทันทีทันใดหรืออย่างเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้น ๆ  
 2.  ไม่มีการกล่าวโทษ ซ้ าเติม ตอกย้ าซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง มีแต่
บรรยากาศที่เป็นกันเอง รับฟังอย่างเปิดใจ การเริ่มต้นพูดคุยจึงควรเริ่มที่ผู้อาวุโสน้อยที่สุดก่อน 
 3.  มี “คุณอ านวย” คอยอ านวยความสะดวก กระตุ้น ตั้งค าถามให้ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะของตน และมี “คุณลิขิต” คอยบันทึกเรื่องท่ีแสดงความเห็น ซึ่งข้อค าถามจะเป็น
แนวกลาง ๆ คือ 
  1) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการท างานคืออะไร  
       2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่สูงกว่าที่คาดหวังคืออะไร 

      3) สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ต่ ากว่าที่คาดหวังคืออะไร  
      4) สิ่งที่ได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์คืออะไร 
     5) คิดว่าควรปรับปรุงอะไร วิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร 
      6) หากต้องท าครั้งต่อไป จะปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้น 

 4.  ถามตัวคุณเองว่าสิ่งที่คุณควรได้รับคืออะไร  
 5.  หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร 
 6.  ความแตกต่างคืออะไร ท าไมจึงต่างกัน 
 7.  จดบันทึกเพ่ือเตือนความจ าว่าวิธีการใดบ้างที่คุณได้เคยน ามาแก้ปัญหาแล้ว 
 ข้อควรระวัง 
 1.  ตระหนักไว้เสมอว่าการทบทวนหลังปฏิบัติงานเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่การวิจารณ์หรือ
ต าหนิและไม่ใช่การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่าค าตอบหรือวิธีแก้ปัญหาที่ได้จากการท า AAR คงไม่ใช่ค าตอบ
สุดท้ายส าหรับงานที่ท าเพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไป ย่อมท าให้เกิดปัญหาใหม่ได้
ตลอดเวลา ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่อย่างไรก็ดีเท่าที่ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมมา
นอกจาก AAR แล้วเรายังมีอย่างอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ BAR = Before  Action Review  และ             
DAR = During Action Review                  
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 (ตัวอย่าง) แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
หน่วยงาน :  โรงเรียน................................................ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรยีน....................................................... / ผอ.สพป.นว.1 
ชื่องาน   การจัดท าระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา AAR  ครั้งท่ี 1 
วัน / เวลาที่เร่ิมปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2561  วัน /เวลาท่ีสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 28 ธันวาคม 2561 
วันที่ท า AAR 12   พฤศจิกายน  2561 เวลาเร่ิม  - สิ้นสุด  14.00 น. – 16.00 น. 
 
ผู้ร่วมท า AAR 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 
3. หัวหน้างานวิชาการ 
4. ศึกษานิเทศก์ 

เป้าหมายของงาน     เพ่ือให้สถานศึกษา ได้พัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามประกาศ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

2. ปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. จัดท าแผนการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือประเมินคุณภาพภายใน  โดยใช้ 

แนวทางการประเมินแนวใหม่ แบบองค์รวม 
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 

1. ครูทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามประกาศ 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

2. มีการด าเนินงานการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามประกาศกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  

3. ปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
4. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การจัดท าแผนการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ดี 
- การสร้างความเข้าใจให้กับครูทุกคนในโรงเรียน เรื่องการประเมินแบบองค์รวม  
- การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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.......................................  :   ผู้สรุปรายงาน 

งาน / ขั้นตอนที่ท าได้ไม่ดี 
- การตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
- การวิเคราะห์รายละเอียดที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ไม่ครอบคลุม 
อุปสรรค /ข้อจ ากัด /ข้อขัดแย้ง ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน 

- ระยะเวลาในการด าเนินงานจ ากัด 
- การรวบรวมตัวชี้วัด/KPI ที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ยังไม่ครอบคลุม 
- การสร้างความเป็นตัวตนเชื่อมโยงกับความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือก าหนดมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษายังไม่ชัดเจน 
ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 

- มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามประกาศ 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561    

- การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน  
และท้องถิ่น 

- การเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีความสอดคล้องกัน 

- การประเมินคุณภาพแบบองค์รวม 
- การจัดท าแผนการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

แบบองค์รวม 
ข้อปฏิบัติในการท างานครั้งต่อไป 

- การตรวจสอบโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561  ให้ครอบคลุมประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท้ังในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ถ้ามี
ประเด็นพิจารณาใดไม่ครอบคลุม  จะเพ่ิมเติมโครงการหรือกิจกรรมให้ครอบคลุมตามประเด็น 
การพิจารณาต่อไป 

- ปรับปรุงเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
กับประเด็นพิจารณา   
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แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
โรงเรียน ............................................................................................  

เรียน  
ชื่องาน  AAR ครั้งที่

............. 
วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน  วัน/เวลาทีส่ิ้นสดุการปฏิบัติงาน  
วันที่ท า AAR  เวลาเริ่ม-สิ้นสุด  

ผู้ร่วม AAR 
 
 
 

เป้าหมายของงาน 
 
 

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 
 
 

งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ดี 
 
 

งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ไม่ดี 
 
 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 
 

ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 
 
 

ข้อปฏิบัติในการท างานครั้งต่อไป 
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ค าชี้แจง แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 

หน่วยงาน  หมายถึง  ชื่อโรงเรียนที่ด าเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  
เรียน  หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงเรียน / ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ชื่องาน  หมายถึง  ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
AAR ครั้งที่....หมายถึง การด าเนินการสรปุผลการนิเทศตามตารางกิจกรรมในการนิเทศของศึกษานิเทศก ์
วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน  หมายถึง  การด าเนินการตามปฏิทนิที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติงาน  
วัน/เวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ก าหนดการที่โรงเรยีนได้วางแผนการด าเนินงานไว ้และ                   

ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินงาน 
วันที่ท า AAR  หมายถึง  การจัดท า AAR ของ ศึกษานิเทศก ์ที่เริ่มท า AAR กับโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 แต่ละโรงเรียนตามปฏิทินที่ก าหนด 
เวลาเริ่ม-สิ้นสุด  หมายถึง  เวลาที่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงสิ้นสดุการปฏิบัติงาน ในแต่ละครั้ง 
ผู้ร่วม AAR  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษา  คร ู ศึกษานิเทศก์ ประจ าโรงเรยีน 
เป้าหมายของงาน  หมายถึง  การตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานในแต่ระยะให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจริง  หมายถึง  การรายงานสภาพผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนนิงาน            

ทั้งจุดเด่นของงานผลที่ได้รับและด้านที่เป็นปัญหาอุปสรรค 
งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ด ี หมายถงึ  การรายงานการจัดกิจกรรมที่ระดับโรงเรียนท าได้ดี สามารถพัฒนา 

นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  ประสบความส าเร็จเปน็แบบอยา่งที่ดีได้ นักเรียนมีความสุข 
ในการเรยีนรู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

งาน/ขั้นตอนที่ท าไดไ้ม่ดี  หมายถึง  การรายงานการจัดกิจกรรมที่โรงเรยีนท าแลว้เกิดปัญหา                   
ไม่น่าสนใจ นักเรียนไม่มีความสขุ /โรงเรยีนท าได้ไม่ดี ไม่สามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ไม่ประสบความส าเรจ็หรือประสบความส าเรจ็น้อยนักเรียนไม่มีความสุขในการเรียนรู้ 
ผลงานผลลัพธ์ไม่คุ้มค่า  ให้รายงานการจัดกิจกรรมที่ระดับชัน้เรียนท าไม่ได้ดี / โรงเรียนท าไม่ได้
ดีไม่สามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ประสบความส าเร็จเปน็แบบอย่างที่ดีได้
นักเรียนไม่มีความสุขในการเรียนรู้ ไม่เกิดผลงานเปน็ที่ประจักษ์ 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง  หมายถึง  ในระหว่างการปฏิบตัิงานของศึกษานิเทศก์ให้รายงานสภาพ  
สภาพปัญหาข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นหรือไม่ได้รับความร่วมมือในระหว่างที่ท าให้ผลการด าเนินงาน            
ไม่ประสบความส าเรจ็ หรือท าให้ผลการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  

ประเด็นที่ได้เรียนรู้  หมายถึง  การสรุปประเด็นที่โรงเรียนได้รบัความรู้ ได้รับประสบการณ์ในการด าเนินงาน 
ข้อปฏิบัติในการท างานครั้งต่อไป  หมายถึง  การน าผลจากประเด็นที่  Smart Trainers ได้เรียนรู ้
 มาพัฒนาต่อเนื่องเสริมความรู้ให้ต่อเนื่องและสามารถน าประเด็นที่เกิดปัญหาและน ามา 
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 พิจารณาร่วมกันก าหนดแนวทางในการพัฒนาสง่เสริมใหม่หรือประเด็นที่อยากส่งเสริมใหม ่
 
หมายเหต ุ แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ให้คุณครูผู้สอน            

ท าทุกครั้งหลังการปฏิบัติการจดักิจกรรม (เก็บเข้าแฟ้มไว้ที่โรงเรียนส าหรับเปน็ร่องรอย/
หลักฐาน) 

 

ขั้นที่ 5 ประเมินผล ค้นหาพัฒนานวัตกรรม  สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประเมินผล ค้นหาพัฒนานวัตกรรม สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   มีความหมายจ าแนกเป็น  

3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เป็นการประเมินคุณภาพการด าเนินการหรือผลการด าเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท้ังระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปใช้ใน 
การวางแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป  2) จากการด าเนินการหรือผลการด าเนินการตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ได้น ามา
ถอดประสบการณ์ข้ันตอนการด าเนินงานที่ท าให้ประสบความส าเร็จ พัฒนาเป็นนวัตกรรม  และ  
3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รูปแบบ/เทคนิค/วิธีการที่เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือน าไปสู่การยอมรับและน าไปประยุกต์ใช้ในวงการวิชาชีพ 

 วิธีด ำเนินกำร 
 5.1  ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   
   ด าเนินการได้  2 รูปแบบ  ดังนี้ 
   1) สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาซึ่งเป็นการด าเนินการตามปกติของสถานศึกษา  
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไปประเมินคุณภาพ 
สถานศึกษาในกรณีท่ีส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามีความประสงค์จะประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
อาทิ เช่น  ต้องการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในสังกัดรับการประเมินคุณภาพภายนอก   
 5.2  ค้นหาพัฒนานวัตกรรม   
        ศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบในการด าเนินการ 
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและยั่งยืน คัดเลือกสถานศึกษาที่มีการด าเนินการประกันคุณภาพ 
ภายในที่เข้มแข็งและยั่งยืน  ตลอดจนมีผลงานที่ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้  มาถอด
ประสบการณ์ พัฒนาเป็นนวัตกรรม 
 5.3  จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเพื่อให้สถานศึกษาได้น าผลงานมาแสดง                          
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งท่ีดี   

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเพ่ือน าผลงาน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรืออาจเผยแพร่เป็นเอกสาร  หรือทางระบบ Social Network เชน่ Website 
, Facebook , Line  เป็นต้น   
      
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 1.  ทุกสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            
เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป 
 2.  ทุกสถานศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบ / เทคนิค / วิธีการของนวัตกรรม          
ทีป่ระสบความส าเร็จในหลายช่องทาง  เช่น  การประชุมวิชาการ  จัดท าเอกสารเผยแพร่ หรือ
เผยแพร่ทางระบบ Social  Network  เช่น  Website , Facebook ,  Line เป็นต้น 
 3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสถานศึกษาที่มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างได้ 
 4.  สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีการถอดประสบการณ์ เป็นขั้นตอนการด าเนินงาน             
ทีป่ระสบความส าเร็จ และพัฒนาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เป็นแบบอย่าง เผยแพร่ได้และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 5.1  ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา     
  เป็นการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษา
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งในแต่ละระดับมีจ านวน  3  มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.  คุณภาพของเด็ก 1.  คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

2.  กระบวนการบริหารและการจัดการ 2.  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3.  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 3.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  
 สถานศึกษาควรมีแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยมีเครื่องมือในการประเมิน
ตามมาตรฐานการศึกษา  บันทึกข้อมูลจากการประเมินคุณภาพและสรุปผลการประเมินคุณภาพตาม
แบบประเมินคุณภาพ  
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              รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา 

ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โรงเรียน......................................................... 
อ าเภอ............................. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน.............................................................................................  

ที่ตั้ง  ............................................................................................................................. ..................... 

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน............................................................................................................... ............. 

จ านวนครูระดับข้ันพื้นฐานทั้งหมด  .................คน     จ านวนครูระดับปฐมวัย............................คน 

จ านวนครูจ้างสอนขั้นพื้นฐานทั้งหมด...............คน     จ านวนครูจ้างสอนระดับปฐมวัย..............คน 

จ านวนนักเรียนขั้นพื้นฐานทั้งหมด    ...............คน     จ านวนนักเรียนปฐมวัยทั้งหมด.................คน 

ผลการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ที ่ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ 
คุณภาพ 

1 คุณภาพของเด็ก .................. 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ .................. 

3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ .................. 

จุดเด่นของสถานศึกษา 
 ............................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ................................ 

จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 
 ............................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ 
 ............................................................................................................................. ................ 
........................................................................................................................................................... ... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ลงชื่อ)...................................... ผู้ตรวจสอบ            (ลงชือ่)..........................................ผู้ตรวจสอบ 
      (.............................................)                               (.............................................) 
ต าแหน่ง........................................................         ต าแหน่ง............................................................ 
 
 

ผลการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 
คุณภาพ 

1 คุณภาพของผู้เรียน ..................... 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ..................... 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ..................... 

จุดเด่นของสถานศึกษา 
 ............................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 
 .......................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ 
 ............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

 (ลงชื่อ)....................................... ผู้ตรวจสอบ          (ลงชือ่)...........................................ผู้ตรวจสอบ 
      (................................................)                         (.................................................) 
ต าแหน่ง...................................................            ต าแหน่ง................................................ ............ 
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 5.2  ค้นหา พัฒนานวัตกรรม   
       ศึกษานิเทศก์ร่วมกับสถานศึกษาค้นหาการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่ประสบ
ความส าเร็จของสถานศึกษาและถอดประสบการณ์หรือบทเรียน ขั้นตอน /เทคนิค /วิธีการ ที่ท าให้
ประสบความส าเร็จ พัฒนาเป็นนวัตกรรม 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1  ได้มอบหมายให้
ศึกษานิเทศก์ท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ได้คัดเลือกสถานศึกษาที่มีการด าเนินการประกันคุณภาพ 
ภายในที่เข้มแข็งและมีผลงานที่ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้มาถอดประสบการณ์ ขั้นตอน / 
เทคนิค / วิธีการ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จ พัฒนาเป็นนวัตกรรม 
  การถอดประสบการณ์หรือบทเรียน  คือ การสกัด / กลั่นข้อมูลจากประสบการณ์
ปฏิบัติที่ผ่านมาเพื่อน ามาร้อยเรียงให้เกิดเป็น “ชุดความรู้”  น าไปพัฒนาต่อและเป็นต้นทุนทาง
ปัญญาขององค์กร 
  มุมมองบทเรียนจากความส าเร็จ  ย่อมมี “บทเรียน” ซ่อนอยู่เบื้องหลังความส าเร็จ   
ความส าเร็จนี้  มาจากปัจจัย เงื่อนไขอะไร  บทเรียนที่มีประสิทธิภาพต้องได้ข้อมูลเชิงลึกรอบด้าน 
ด้วยวิธีที่หลากหลาย ผสมผสานกัน  เช่น สนทนากลุ่ม  การสัมภาษณ์  การลงพื้นที่ศึกษา
ข้อเท็จจริง  ดังนั้นการถอดบทเรียน  เป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้  เป็นเทคนิควิธีการ                
ที่กล่าวถึงมากในแวดวงการพัฒนา เพราะการถอดบทเรียนน ามาซึ่ง องค์ความรู้   ที่เราเรียกว่า 
Practical  Knowledge หรือ  ความรู้จากการปฏิบัติ น ามาเป็นความรู้ที่พร้อมน าไปใช้ต่อ  ซึ่ง  
จตุพร  วิศิษฏ์โชติอังกูร (2561)  ได้แสดงความคิดว่า การถอดบทเรียนเพ่ือให้ได้บทเรียน  ต้องถอด 
ให้ลึกในระดับแนวคิดและมุมมองของการด าเนินงาน ซึ่งบทเรียนที่ลึกซึ้งในระดับนี้ ผู้อ่านและ 
ใช้บทเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่มีความแตกต่างต่อไป  ดังนั้นการถอดบทเรียนที่มี
คุณภาพดังกล่าว ต้องเริ่มจากค าถาม 4  ข้อ  ดังนี้ 
  1) ความส าเร็จที่คาดหวัง ? ( เป้าหมาย )   
   เป้าหมายของกิจกรรม หรือ โครงการนี้เป็นอย่างไร? เป้าหมายในข้อนี้ (น า
เป้าหมายที่เป็นวัตถุประสงค์มาเขียนสรุปอีกครั้ง) อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ท าให้เป้าหมายชัดเจน
ขึ้นทั้งเป้าหมายด้านปริมาณและคุณภาพ 
  2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ?  (กระบวนการ, ผลลัพธ์ ) 
   ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงจากกิจกรรม หรือโครงการนี้เป็นอย่างไร? 
  3) ท าไมจึงแตกต่างกัน ?  (บทเรียนในการด าเนินการ) 
   ความแตกต่างของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (ข้อ 2) กับเป้าหมาย (ข้อ 1) เป็นอย่างไร 
  4) จะท าอะไรให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต  ( ควรเป็นข้อเสนอแนะที่น าไปปฏิบัติได้จริง ) 
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     เราจะพัฒนากิจกรรม หรือ โครงการให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างไร (ค าถามนี้วิเคราะห์ สังเคราะห์จากข้อที่ 3) เราต้องตอบให้ได้ว่า                
เราได้เรียนรู้อะไร เราจะท าอะไรต่อไปในอนาคต จะด ารงจุดแข็งและปรับจุดอ่อนได้อย่างไร 
ข้อเสนอแนะที่ได้ควรเป็นอย่างไร … 
 

แผนภูมิที่ 1    การถอดประสบการณ์หรือบทเรียนที่มีคุณภาพ 

 

                                                                    
                                                              

ที่เป็นเช่นนั้น เพราะอะไร ? มีปัจจัย เงื่อนไขใด ? 
 สรุปได้ว่าการถอดบทเรียนเพ่ือให้เห็นความแตกต่างของเป้าหมายและผลลัพธ์จริงที่ได้  ถือ
ว่าเป็น “บทเรียน” ที่ส าคัญมากต่อการขับเคลื่อนพัฒนาที่ต่อเนื่อง  
 นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
 แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้
องค์การประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพนั้น ๆ และมีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรอืขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ธเนศ  ข าเจริญ (2561) กล่าวถึง  Best Practices ของสถานศึกษาว่า  เป็นวิธีการท างาน
ใหม่ที่สถานศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งน าไปสู่การบรรลุผล
ลัพธ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของชุมชน ผู้ปกครอง และเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
 วิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่จะเรียกได้ว่าเป็น Best Practices นั้น                
มีแนวทางการพิจารณา 6 ข้อ ดังนี้ 
 1.  วิธีปฏิบัตินั้น ด าเนินการบรรลุผลได้สอดคล้องกับความคาดหวังของชุมชนหรือ
ผู้ปกครองที่มีต่อสถานศึกษา หรือเป็นวิธีปฏิบัติที่สร้างความพึงพอใจให้กับทุกคนในสถานศึกษาได้ 
 2.  วิธีปฏิบัตินั้น ผ่านกระบวนการน าไปใช้อย่างเป็นวงจร จนเห็นผลอย่างชัดเจนว่า ท าให้
เกิดคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ วิธีปฏิบัตินั้นมีกระบวนการ PDCA จนเห็น
แนวโน้มของตัวชี้วัดความส าเร็จที่ดีขึ้น 

1.  ความส าเร็จที่คาดหวัง?  เป้าหมาย 
2.  สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ?  กระบวนการ / ผลลัพธ์ 
3.  ท าไมจึงแตกต่าง ? (บทเรียนในการด าเนินการ) 
4.  จะท าอะไรให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต 

1.  สิ่งที่ได้เกินเป้าหมาย ? 
2.  สิ่งที่ได้ตามเป้าหมาย ?   
3.  สิ่งที่ได้น้อยกว่าเป้าหมาย ?  
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 3.  สถานศึกษาสามารถบอกเล่าถึงวิธีปฏิบัตินั้นได้ว่า “ท าอะไร” (what) “ท าอย่างไร” 
(how) และ “ท าไมจึงท า หรือ ท าไมจึงไม่ท า” (why) 
 4.  ผลลัพธ์จากวิธีปฏิบัตินั้น เป็นไปตามองค์ประกอบ ข้อก าหนดของการพัฒนาคุณภาพ 
เชิงระบบ 
 5.  วิธีปฏิบัตินั้น สามารถระบุได้ว่า เกิดจากปัจจัยส าคัญท่ีชัดเจน และปัจจัยนั้นก่อให้เกิด 
การปฏิบัติที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 6.  วิธีปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เช่นการเล่าเรื่อง (Storytelling)            
ในการถอดบทเรียนจากการด าเนินการ 

 Best Practice  เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย  ดังนี้ 
          Best Practice เกิดจากตัวบุคคล เนื่องมาจากในการท างาน ทุกคนจะเกิดการเรียนรู้ไปสู่
เป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเรียนรู้ Good Practice หรือ Best Practice   ความริเริ่ม
สร้างสรรค์ท่ีดี  การแก้ปัญหาที่ดีหรือเกิดจากการได้รับรู้ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน หรือ
จะเป็นหน่วยงานอื่น ๆ  ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ขึ้น หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิม 
          Best Practice  เกิดจากอุปสรรค การท างานต่าง ๆย่อมมีอุปสรรคที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้
งานเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังเอาไว้ เกิดความกดดัน ที่มาจากผู้บริหารหรือการแข่งขันจากคู่แข่ง 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดการแสวงหาแนวทาง กระบวนการในการแก้ปัญหา และ
ผ่านอุปสรรคไปให้ได้  
          Best Practice  ที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนา  หรือค้นหาวิธีการใหม่ ๆ             
เพ่ือความพึงพอใจของหน่วยงาน หรือของตนเอง เพื่อสร้างประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม  

(http://www.protoneurope.org.  2561.) 
 

 ความส าคัญของนวัตกรรมหรือ Best Practice  
 ท าให้สถานศึกษาหรือองค์กรมีความก้าวหน้า เป็นวงจรในการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่มี               
ที่สิ้นสุด เพราะ การจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายนั้นจะต้องท าให้  Best Practice ที่เป็นความรู้            
ในตัวบุคคล กลายเป็นความรู้ที่ปรากฏแจ้งให้ได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหากบุคลากรมีการ
โยกย้าย เกษียณหรือลาออกจากงาน แล้วจะไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ตัวอย่าง เช่น เอกสาร 
รายงาน  คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้คนอ่ืน ๆ ในหน่วยงานสามารถท่ีจะเข้าถึงและน าความรู้ 
ไปใช้แก้ปัญหา หรือต่อยอดได้ โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เปลี่ยนมาเป็นการเริ่มต้นจากการจัดการความรู้ 
ที่สถานศึกษาหรือองค์กรได้จัดไว้ให้แล้ว ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารระดับสูง ในสถานศึกษา 
หรือองค์กรต่าง ๆ ต้องให้ความส าคัญกับ  Best Practice ในด้านของการจัดการสอน งานหรือวิธี 
ในการท างานให้ดีกว่าเดิมยิ่ง ๆ ขึ้นไป  

 เมื่อศึกษานิเทศก์ร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษาด าเนินการถอดประสบการณ์จากการ
ด าเนินงานหรือผลงานที่ประสบความส าเร็จ มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  จะแต่งตั้งคณะกรรมการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปประเมิน
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด ดีเยี่ยม  ดีหรือพอใช้  ตามเกณฑ์การประเมิน

http://www.protoneurope.org/
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นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
เพ่ือประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ศึกษาดูงานเรื่องการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 
 รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินนวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลใหส้ถานศึกษามีการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและยั่งยืน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์          
เขต 1  มีดังนี้ 

เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ที่เข้มแข็งและย่ังยืน  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้ (1) 
1.  ระบบประกัน 
คุณภาพภายใน
โรงเรียน 
 
 
 
 

มีเอกสารหลักฐาน 
จากสภาพจริงของ 
การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน 
ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์  
สอดคล้อง สัมพันธ์กัน 

มีเอกสารหลักฐาน 
จากสภาพจริงของ 
การด าเนินการประกัน 
คุณภาพภายในโรงเรียน 
ที่มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ แต่สอดคล้อง 
สัมพันธ์กันน้อย 

มีเอกสารหลักฐาน 
จากสภาพจริงของ 
การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 
โรงเรียน มีเป็นบางส่วน  
ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และไม่มีความสอดคล้อง 
สัมพันธ์กันเลย 

2.  นวัตกรรม 
ในการพัฒนา 

มีกระบวนการ หรือ           
ล าดับขั้นตอนการพัฒนา 
ที่ชัดเจน มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้   

มีกระบวนการหรือ ล าดับ
ขั้นตอน 
ในการพัฒนา 
แต่ไม่ค่อยชัดเจน 

ไม่มีกระบวนการ หรือ 
ขั้นตอนในการพัฒนา 
 

3.  นวัตกรรม 
ส่งผลต่อ
คุณภาพ
การศึกษา 

นวัตกรรมส่งผลต่อ 
การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาเป็นอย่างดี 

นวัตกรรมส่งผลต่อ 
การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาเพียงเล็กน้อย 
 

นวัตกรรมไม่ส่งผล 
ต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาเลย 

4.  ความทั่วถึง
ของการ
ด าเนินการ 
ตามนวัตกรรม  
(School Wide) 

นวัตกรรม 
มีการด าเนินการ 
อย่างทั่วถึง  
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

นวัตกรรม 
มีการด าเนินการ 
อย่างทั่วถึง 
ประมาณร้อยละ70 –79 

นวัตกรรม 
มีการด าเนินการ 
อย่างทั่วถึง 
ประมาณร้อยละ60 - 69 

 รายละเอียดของการประเมินคุณภาพข้อ 1 
 หลักฐานตามสภาพจริงของการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  

 1.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท้ังระดับขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 
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 2.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ที่มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
 3.  ปฏิทินด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ทั้งปีการศึกษา 2561 
 4.  รายงานการตรวจสอบระหว่างด าเนินการปีการศึกษา 2561 

 5.  แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 
 6.  ผลการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ระดับดีเยี่ยม 
 7.  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทุกมาตรฐาน
การศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
 
การตัดสินโดยภาพรวม 
 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได ้
ดีเยี่ยม 12-11 

ดี 10-9 
พอใช้ ตั้งแต่ 8 ลงมา 

 
 5.3  จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเพื่อให้สถานศึกษาได้น าผลงานมาแสดงเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งท่ีดี   

       1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

       2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเพ่ือน าผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือ 
อาจเผยแพร่เป็นเอกสาร  หรือทางระบบ Social Network เช่น Website , Facebook , Line   
เป็นต้น   
 ในเดือนสิงหาคม  2561  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
ได้ด าเนินการค้นหานวัตกรรมของสถานศึกษาตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนด จนได้สถานศึกษาท่ีมี
นวัตกรรมระดับคุณภาพดีเยี่ยมสามารถเป็นแบบอย่างได ้ จ านวน 15 โรงเรียน  ดังนี้ 
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ตัวอย่างนวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษา 
มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและย่ังยืน 

ขนาด 
โรงเรียน 

โรงเรียน นวัตกรรมที่เป็นเลิศ ผลการด าเนินการ 

ใหญ ่ 1. อนุบาล
นครสวรรค์ 

รูปแบบการพัฒนาการอ่าน เขียนและ
สื่อสารสู่ความเป็นเลิศและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  FOUR  STEP 
STEP 1  ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สรรหา 
            ความเป็นเลิศ 
             ร่วมก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
คุณภาพผู้เรียน โดยวิเคราะห์จาก
วิสัยทัศน์  พันธกิจ กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนวางแผน 
การด าเนินการ 
STEP 2   มุ่งให้เกิดกระบวนการ           

สรรสร้างนวัตกรรม 
             ครูผู้สอนแต่ละสายชั้นหา
สภาพปัญหา โดยใช้กระบวนการ PLC  
สร้างนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน 
STEP 3   นิเทศ ติดตามประเมินผล 
             แต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับ  
ติดตามการใช้นวัตกรรมของครูผู้สอน 
แต่ละสายชั้นและการวัดประเมินผลเป็น
ระยะน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
STEP 4   สู่สากล พลโลก 
             น าประสิทธิผลการพัฒนามา 
เทียบมาตรฐานสากล ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

ส่งผลต่อผู้เรียน 
1. ผลการทดสอบระดับชาติ  
O-net กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปีการศึกษา  
2557 – 2560 
2. นักเรียนมีความสามารถ 
ด้านภาษารับการคัดเลือก
ศึกษาดูงานต่างประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศ 
ส่งผลต่อครู / สถานศึกษา 
1. ครูได้รับการยกยอ่งเป็นครู
ภาษาไทยดีเด่น 
2. โรงเรียนรับรางวัลส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับดีในงานวันภาษาไทย 
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 
3. โรงเรียนเป็นโรงเรียน
ต้นแบบ OBEC QA              
ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. ผู้ปกครอง ชุมชน              
ให้การยอมรับและศรัทธา 
ส่งบุตร หลานเข้าเรียน 
มากกว่าเกณฑ์ท่ีจะรับได้ 
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เลิศรวบรวมเป็น Best  Practice             
ของโรงเรียนเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

ทุกปี 

 
 
         
ขนาด

โรงเรียน 
โรงเรียน นวัตกรรมที่เป็นเลิศ ผลการด าเนินการ 

ใหญ ่ 2. เขาทอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
แบบ  Khaothong  Model   L3PA 
L     Lead in   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3P   P1   Presentation  ขั้นการสอน 
       P2   Practice    ขั้นการฝึกทักษะ 
       P3   Production   ขั้นสรุป 
A     Assessment   ขั้นการวัดและ 
                          ประเมินผล 

ส่งผลต่อนักเรียน 
นร. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันเล่านิทาน 
ภาษาอังกฤษ และพูด
ภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่ม
เครือข่าย ปีการศึกษา 2560 
ส่งผลต่อครู / สถานศึกษา 
โรงเรียนได้รับรางวัลนวัตกรรม 
ที่เป็นเลิศการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของ สพป. 
นครสวรรค์ เขต 1 

ใหญ ่ 3. พยุหะ
ศึกษาคาร 

การพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนด้วย  
3 ส  มีข้ันตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1. ศึกษาสภาพพฤติกรรมของนักเรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยม 12  ประการ โดยการส ารวจ 
บันทึกพฤติกรรมและสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 
3. ประชุมครูสร้างความรู้ ความเข้าใจ
วางแผนร่วมกันออกแบบพัฒนานักเรียน
โดยใช้กิจกรรมประชาธิปไตยและงาน
สภานักเรียน โดยใช้ 3 ส 
    ส1   ส่งเสริม   ส2   สว่นร่วม        
    ส3   สร้างเครือข่าย 
4. ออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา

ส่งผลต่อนักเรียน 
1. ปลุกจิตส านึกด้านวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยให้ นร. จนได้รับ
การยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบ
สภา นร. 
2. นร.ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันกิจกรรม 
สภานักเรียนระดับประเทศ 
ส่งผลต่อครู / สถานศึกษา 
1. โรงเรียนได้รับการรับรองเป็น
โรงเรียนต้นแบบ 
หลายรายการ  ได้แก่  ห้องสมุด
ต้นแบบมีชีวิตของ สพฐ.   
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
ชีวิต  การจัดการเรียนรู้สหกรณ์
สภานักเรียนระดับประเทศ ฯลฯ 
2. ครูไดร้ับรางวัลครูผู้สอน 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 
12 ประการ 
5. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ก าหนด 
6. ประเมินพฤติกรรมตามตัวชี้วัด 
7. สรุปรายงาน 
8. ประเมินความพึงพอใจ 

สภานักเรียนเหรียญทอง 
3. ชุมชนให้การสนับสนุน 
การท างานของโรงเรียน 
มอบสื่อการศึกษา  งบประมาณ
ในการพัฒนานักเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

โรงเรียน นวัตกรรมที่เป็นเลิศ ผลการด าเนินการ 

กลาง 4. ชุมชน 
วัดบ้านแก่ง 

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานขยะ 
แปลงกาย 
1. สร้างทีมครู ( PLC ) 
2. ค้นหาปัญหา ศึกษาความต้องการ 
3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงานขยะแปลงกาย 
4. จัดการเรียนรู้โดยโครงงานขยะ
แปลงกาย 
5. สะท้อนผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการคิดระดับสูง 
และได้เรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ 
เช่น ทักษะการสรุปอ้างอิง   
การน าความรู้ไปใช้ การตั้ง
ค าถาม  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเปรียบเทียบ การสังเกต 
2. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน 

กลาง 5. ศิริราษฎร์
สามัคคี 

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ     
การท างานของนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6   
งานอาชีพ โดยใช้กระบวนการ PDCA   
P     ประชุมวางแผนการด าเนินงาน, 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้,          
แต่งตั้งคณะท างานนิเทศ  ติดตาม 
D     จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 
C     วัดผลประเมินผลการจัด 
การเรียนการสอน 
A      สรุปผลการด าเนินงาน   

ส่งผลต่อนักเรียน 
มีการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน  
มีทักษะการท างานเป็นทีม   
มีการวางแผนการท างาน   
การใช้สติเพ่ือแก้ไขปัญหา  
ความรับผิดชอบ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ 
ส่งผลต่อชุมชน 
ชุมชนได้เรียนรู้การปลูกพืช 
ที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อ
ตนเอง  ครอบครัวและชุมชน 

กลาง 6. เกษตร
อินทรีย์ 
ศรีอุทุมพร 

น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของในหลวงรัชกาลที่ 9  มา 
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
ทุกระดับชั้น  ให้นักเรียนเกิด 
การเรียนรู้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. สร้างความตระหนักโดยการศึกษา 
เรียนรู้ตามความสนใจ  ก าหนด
ภารกิจกิจกรรมหรืองานที่จะฝึก

ส่งผลต่อนักเรียน 
นร.มีพฤติกรรม คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ มีจิตอาสาและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
ส่งผลต่อครู  ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอน 
ประสบความส าเร็จ 
ส่งผลต่อโรงเรียน   
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ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ลงมือปฏิบัติจริงโดยท าตาม
ต้นแบบจนเกิดความช านาญ 

มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 
 

        
      

ขนาด
โรงเรียน 

โรงเรียน นวัตกรรมที่เป็นเลิศ ผลการด าเนินการ 

  3. คิดสร้างสรรค์เพื่อเพ่ิมมูลค่าของ
ผลผลิตโดยการแปรรูปและน าไป
จ าหน่าย 
ในชุมชน 

ส่งผลต่อชุมชน   
มีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

กลาง 7. อนุบาล
พยุหะคีรี 

Model Triple A วงจรคุณภาพ           
สู่ความเป็นเลิศ 
A Academic    ก าหนดฐาน 
            การเรียนรู้ตามหลัก 
            ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
A Attitude      ทัศนคติทีด่ีต่อ 
            การเรียนรู ้
A Activities     ลงมือปฏิบัติ   
            รว่มกับการใช้กระบวนการ  
            PDCA   

ส่งผลต่อนักเรียน 
ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม 
แนวพระราชด าริ สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ด้วยโครงงาน 
ส่งผลต่อครู / สถานศึกษา 
มีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  
ครูให้ความร่วมมือ                     
ในการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 
ส่งผลต่อชุมชน  ชุมชนน า
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

กลาง 8. วัด 
บ้านบน 

ใช้ MODX  Model   มาใช้ในการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
M    Motivated         กระตุ้น 
O    Objective          จุดประสงค์ 
D    Development     พัฒนา 
X    Excited              ตื่นเต้น 

1. บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ
กันจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
มีคุณภาพตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ดูแลนักเรียน 
ให้เป็นคนดี  คนเก่ง   
มีความสุขในการเรียนรู้ 
2. ได้รับความร่วมมือจากชุมชน
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนและร่วม
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กิจกรรมของโรงเรียน 
 

 
 
 

             
ขนาด

โรงเรียน 
โรงเรียน นวัตกรรมที่เป็นเลิศ ผลการด าเนินการ 

กลาง 9. วัด
คลอง
เกษม
เหนือ 

พัฒนาทักษะการท างาน โดยใช้  
GM3P   
G    Goal        ก าหนดเป้าหมาย 
M   Materials  แจกแจง  
                    วสัดุ อุปกรณ์ 
P   Plan         วางแผนการท างาน 
P   Practice     ลงมือปฏิบัติ 
P   Product     ผลผลิต 

ส่งผลต่อนักเรียน 
1. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน
จรงิ มีทักษะในการท างาน 
2. นักเรียนมีผลผลิตที่สามารถ
น ามาจ าหน่ายและน าไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพ 
ส่งผลต่อครู / สถานศึกษา 
ครูให้ความร่วมมือน า  GM3P 
ไปใช้ในการสอน 
 

กลาง 10. 
วัดพันลาน 

เสริมสร้างทักษะงานอาชีพด้วยไข่เค็ม
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยใช้
กระบวนการ ดังนี้ 

1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
และรวบรวมข้อมูล 

2. ฝึกปฏิบัติจริงตามต้นแบบ 
ที่ไปศึกษา เรียนรู้ 

3. คิดสร้างสรรค์ต่อยอดผลิตผล 
ให้น่าสนใจ 
       ควบคู่กับกระบวนการ PDCA  
วางแผน  ด าเนินการตามแผน  
ตรวจสอบ ประเมินผลและน ามา
พัฒนาปรับปรุงผลผลิต  เช่น  ท าไข่
เค็มสมุนไพรสูตรต่าง ๆ ให้มีกลิ่นและ
รสชาติของสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
เช่น  ใบเตย  อัญชัน  กระเจี๊ยบ ขมิ้น
และต้มย า (ข่า  ตะไคร้  ใบมะกรูด ) 
 

ส่งผลต่อนักเรียน 
นร. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง   
ไข่เค็ม มีกระบวนการท างาน
เป็นขั้นตอนและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ส่งผลครู / โรงเรียน 
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
2. โรงเรียนประสบความส าเร็จ
สามารถสร้างเสริมทักษะ 
งานอาชีพให้กับนักเรียนได้ 
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ขนาด
โรงเรียน 

โรงเรียน นวัตกรรมที่เป็นเลิศ ผลการด าเนินการ 

กลาง 11. 
ภาณุฑัต 
กรีฑาเวทย์ 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้พัฒนาเป็นโรงเรียนขนาดกลางโดย
ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กระบวนการที่ใช้คือ  PDCA 
P     วางแผนพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
D     ใช้เครือข่ายสายใย เชื่อมใจถึง
เพ่ือน ครูคอยย้ าเตือน เคลื่อนสู่ชุมชน 
C     ประเมินผล 
A     สรุปรายงานผล 
 

โรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และชุมชนให้ความร่วมมือ 
ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ท าให้โรงเรียนมี
คุณภาพ  ส่งผลให้จ านวน
นักเรียนเพิ่มขึ้น  

กลาง 12. สังข ์
บุญธรรม 
ราษฎร์
นุสรณ์ 

พัฒนาทักษะการอ่าน  คิด  เขียน  
โดยใช้กิจกรรม  3  ร 
โรงเรียน     ภาษาไทยวันละค า    
               ลานเล่านิทาน  หอ้งสมุด 
               กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
ห้องเรียน    สาระภาษาไทย 
               บูรณาการ    ใบงาน 
นักเรียน     สมุดบันทึก  ศึกษา  
               ค้นคว้า   
               หนังสือเล่มเล็ก / ใหญ่     
       

ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ 
การอ่าน คิดและเขียน 
ตามเป้าหมายของโรงเรียน  
นักเรียนได้เหรียญทอง 
ระดับภาค การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยค า  และได้เหรียญทอง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาใน 
การแข่งขัน  ท่องบทอาขยาน
และคัดลายมือ 
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ขนาด
โรงเรียน 

โรงเรียน นวัตกรรมที่เป็นเลิศ ผลการด าเนินการ 

เล็ก 13. วัดท่าไม้ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  อ่าน 
เขียนอย่างสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ 
ตามกระบวนการ  THAMAI   
Model  3R 8C 
T    Team Work   ท างานเป็นทีม 
H    Hamony       รวมใจเป็นหนึ่ง 
A    Action Plan   แผนพัฒนา 
                         คุณภาพ 
                         การศึกษา 
M   Monitor    ติดตามความส าเร็จ 
A   After Action review    
                    ทบทวนหลัง 
                    การปฏิบัต ิ
I    Implement    การลงมือ 
                        ฝึกปฏิบัต ิ

ส่งผลต่อนักเรียน 
1. นร.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ 
ระดับชั้น ป.1 –ป.3 
2. นร.มีทักษะในการเขียน 
เชิงสร้างสรรค์ 
ส่งผลต่อครู / โรงเรียน 
1. ครูมีเทคนิคเสริมทักษะให้ 
นร.ได้คิดวิเคราะห์  อ่าน เขียน
อย่างสร้างสรรค์   3R 8C 
2. โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศและสูงเป็น
อันดับที่ 1  ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

เล็ก 14. บ้าน 
เขาถ้ าพระ 

TAMPRA Model 
T   To acknowledge สร้างการ
รับรู้และการยอมรับ ประชุม หารือ 
A   A teacher   สร้างครูแกนน า 
และนักเรียนแกนน า 
M Morality   ก าหนดคุณธรรม 
อัตลักษณ์ “ความรับผิดชอบ 
มีน้ าใจ  ยิ้มไหว้  ทักทาย ” 
P   Process     ก าหนดวิธีการ 
และลงมือปฏิบัติ 
R   Review  ตรวจสอบด้วย
กระบวนการ 5 ส  สานสัมพันธ์ 

1. นักเรียนมีกระบวนการ
ท างานเป็นขั้นตอนและ
สามารถท างานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้ 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียน
อย่างหลากหลาย 
3. โรงเรียนผ่าน 
การประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้และร่วมเป็น
วิทยากรเผยแพร่ความรู้แก่
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สัญญาใจ สะสางใจ  สร้างเสริมวินัย 
สร้างเครือข่ายความดี 
A Attitude   แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
นิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 
 

นักเรียน 

 
ขนาด

โรงเรียน 
โรงเรียน นวัตกรรมที่เป็นเลิศ ผลการด าเนินการ 

เล็ก 15.
ศึกษาศาสตร์ 

เศรษฐกิจพอเพียงที่เพียงพอด้วย   
SLOT Model 
S   Sufficiency Economy    
    น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ จัดท า 
    ฐานการเรียนรู้ (B – base)  
12 ฐาน  มีการถอดบทเรียนฐาน 
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
L Learning จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
(Active Learning) จากการถอด
บทเรียนในฐานการเรียนรู้โดย 
บูรณาการตัวชี้วัดในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ต่าง ๆ 
O Objective ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
ทั้งความรู้  ทักษะในงานอาชีพ  
มีคุณธรรมและมีความสุข 
ในการเรียนรู้ 
T Target  เป้าหมายของ 
การด าเนินการตามกระบวนการ 
อย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้โรงเรียน 
มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

1. นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  
ผลการทดสอบระดับชาติ 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ 
ประเทศอย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์            
วางแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเองโดยเชื่อมโยงกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนได้เรียนรู้ 
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบ  
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม  
12 ประการ ท าให้นักเรียน            
มีความสุขกับการเรียนรู้ 
 

 
 นอกจากนี้สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมที่เป็นเลิศ  ได้น าเสนอขั้นตอนต่าง ๆ  ตามที่กล่าวมา 
ในรูปแบบโมเดล หรือแผนภูมิที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  ตามตัวอย่าง 
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1. แผนงานโครงการส่งเสริมสภา
นักเรียนและประชาธิปไตย 
2. ระเบียบการด าเนินกจิกรรมสภา
นักเรียนของโรงเรียน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรยีน 
4. มีการประชุม/วางแผนการ
ด าเนินงานประเมินและรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร :  การพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนด้วย 3 ส เป็นการพัฒนาด้านกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน มีกรอบความคิดในการพัฒนา ดังแผนภูมิ  
 

   กรอบความคิดการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนด้วย 3 ส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบการพัฒนา ผลลัพธ์ รายการการพัฒนา 

ส 1 = ส่งเสริม  
การส่งเสริมให้มีกิจกรรมของสภา
นักเรียน  
 
 

1. การส่งเสริมประชาธิปไตยของ
สถานศึกษา 
2. ที่มาของคณะกรรมการสภานักเรียน  
3. บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
4. การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียน
กับการจัดการเรยีนรู ้
 
 
 
 
 

ส 2 ส่วนร่วม 
 
การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
ในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน  
 
 

1. สภานักเรยีนมีกระบวนการวาง
แผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  
2. การด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย ,
เศรษฐกิจพอเพียง ,คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์,ส่งเสริมสิทธิเด็ก ๔ ประการ, 
ส่งเสริมความเป็นพลโลกและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน,
สนับสนุนการเลือกตั้ง,การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในโรงเรียนและชุมชน  

1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีคณะ
สภานักเรียนก าหนดร่วมกัน 
2. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 
ประกอบด้วย คารวะธรรม สามัคคีธรรม 
ปัญญาธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ,
คุณลักษณะอันพึงประสงค์,ส่งเสริมสิทธิ
เด็ก 4 ประการ, ส่งเสริมความเป็นพลโลก
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน,สนับสนุนการเลือกตั้ง,
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ส 3 สร้างเครือข่าย 
 
 
การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของสภานักเรียนกับ
ชุมชน/องค์กรอ่ืน 
 
 
 

1. การก าหนดแผนการด าเนินงานในการ
สร้างเครือข่าย 
2. การด าเนินการก าหนดการท างาน
ระหว่างโรงเรียน/องค์กร ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
3. การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน
กิจกรรมประชาธิปไตย 
4. การไดร้ับการสนับสนุนปจัจัยตา่ง ๆ
จากหน่วยงาน/องค์กร/เอกชน 
5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สภานักเรียน 

1. มีแผนงานการสร้างเครือข่ายอย่าง
ชัดเจน  
2. มีเครือข่ายความร่วมมือของสภา
นักเรียนกับชุมชน/องค์กรต่าง ๆ 
3. มีปฎิทินและการปฎิบตัิกิจกรรม
การประเมินผลและการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์อย่างชัดเจน 
4. มีผลงานสภานักเรียนท่ีประสบ
ผลส าเร็จ 
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นวัตกรรมที่เป็นเลิศมีวิธีการ กระบวนการ สื่อประกอบอ่ืน ๆ   

นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการท างานของนักเรียนชั้น ป.1-6 : งานอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการ PDCA เน้นหลักในการท างาน ตามแผนภูมิดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

     1.1  วิเคราะห์หลักสูตร 

     1.2  วิเคราะห์ผูเ้รียน 

     1.3  ร่วมกันก าหนดหัวข้อนวัตกรรม 

     1.4  วางแผนร่วมกันในการด าเนินงานนวัตกรรมประกันคุณภาพภายใน 

     1.5  ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงาน 

2.  จัดท าแผนการจดัการเรียนรู ้
     2.1  บูรณาการแผนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     2.2  บูรณาการแผนโดยใช้กระบวนการ Active Learning เพื่อตอบสนอง 

           กระบวนการเสรมิทักษะการท างานของนักเรียนท้ัง 4 ด้าน 

     2.3  ออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

3.  แต่งตั้งคณะท างาน นิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการด าเนินงาน 
การจัดการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิทักษะการท างานของนักเรียนช้ัน ป.1-6 : งานอาชีพ 
 

P 

การด าเนนิงาน 

1.  การจัดการเรียนรูต้ามกระบวนการจดัการเรยีนการสอนแบบ Active Learning 
 

การวัดผลประเมนิผล 

การวัดผลประเมินผลการจดัการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู้ 
(บันทึกหลังสอน/หรือผลการพัฒนาผู้เรยีน) ซึ่งได้จากแบบทดสอบ แบบสังเกต
พฤติกรรม ข้ึนอยู่กับการออกแบบให้สอดคล้องกับแผน 
 

ประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน 

-  ทบทวนการด าเนินงาน 

-  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

C 

D 

A 
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กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา THAMAI Model 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมหนังสือเล่มเล็ก  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Team Work 

ท างานเป็นทีม
Implement 

การลงมือปฏิบัติ

THAMAI 
MODEL

Harmony

รวมใจเป็นหนึ่ง

After Action 
review 

การทบทวน

หลังการปฏิบัติ

Monitor

ติดตาม
ผลส าเร็จ

Action Plan

แผนพัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา

เรียนรูสู้่ศตวรรษที ่21 

8C 3R 

1. วางแผนศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู ้

2. ฝึกเขียนเรื่องเป็นฉาก/ตอน
และวาดภาพระบายส ี

3. ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนน าไปใช้ 

4. จัดท ารูปเลม่ 

6. ประกวดและสรปุผล 

7. วิเคราะห์จดุเด่น จดุที่ควร
พัฒนาเพื่อวางแผนปีต่อไป 

5. น าเสนอผลงาน 
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