
 

 

 
 

 



 

 

ค ำน ำ 

 เอกสาร “คู่มือการนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เอกชน” เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนให้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561และเพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ส าหรับใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงของสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ให้มีประสิทธิภาพตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องแนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดเป็น
แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนให้สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอขอบคุณคณะผู้จัดท าคู่มือเล่มนี้มา ณ โอกาสนี้ 
หวังว่าผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศติดตาม พร้อมทั้งใช้เป็นแนวทางในการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนให้
เป็นระบบและต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 

  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561                
ตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษา
มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว จึงมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและให้เป็น
ระบบตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบด้วย 
   1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   3. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
   5. การติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   6. การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   7. การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
เอกชน ได้จัดท าประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 ขึ้น เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) ใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ            
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จึงจัดท าคู่มือการนิเทศติดตาม เพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน เพ่ือเป็น
เครื่องมือและแนวทางในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเป็นคู่มือส าหรับผู้นิเทศในการนิเทศติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาเอกชนตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

  2. เพ่ือเป็นคู่มือส าหรับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่ก ากับดูแลใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  3. เพ่ือเป็นคู่มือส าหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบ                  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

 



                    คู่มอืการนเิทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาเอกชน      2 
 

3. กำรน ำคู่มือไปปฏิบัติ 
   การน าคู่มือไปปฏิบัติ ผู้นิเทศติดตาม และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษากฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 ซึ่งการด าเนินงานเพื่อพัฒนา ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษา ระดับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงพัฒนา
เครื่องมือในการนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน ให้เป็นระบบ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ดังนี้ 
   1. ศึกษาสาระส าคัญของแบบนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชน 
   2. ศึกษาประเด็นและแนวทางการนิเทศติดตามการด าเนินการตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  3. ด าเนินการนิเทศติดตามตามแบบนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชน 
   4. บันทึกลงในแบบนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เอกชน 
   5. ส าเนาแบบนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน                
ให้โรงเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน 1 ชุด  
    6. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการนิเทศติดตาม ตามแบบนิเทศติดตาม         
    7. ส่งแบบสรุปผลการนิเทศติดตามต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  เพ่ือให้การนิเทศติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแบ่งการนิเทศติดตาม ดังนี้ 
  ส่วนกลำง 
  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด าเนินการนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ส่วนภูมิภำค 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ด าเนินการนิเทศติดตามเพ่ือ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดที่รับผิดชอบ 
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ส่วนที่ 2 
เครื่องมือด ำเนินกำรนิเทศติดตำมเพ่ือส่งเสริมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ภำยในสถำนศึกษำเอกชน 
 

  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดท าเครื่องมือด าเนินการนิเทศติดตามเพ่ือ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน ส าหรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม หน่วยงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการนิเทศติดตาม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
  ฉบับที่ 1 แบบนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 
 ฉบับที่ 2 แบบสรุปผลการนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 

 
ฉบับท่ี 1  แบบนิเทศติดตำมเพื่อส่งเสริมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำเอกชน  จ านวน 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  
ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร E-mail เปิดสอนระดับ ถึงระดับ ขนาดโรงเรียน จ านวน
นักเรียน  จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  ตอนที่ 2  การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
    2.1 การด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
    2.2 การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.3 นวัตกรรม / แบบอย่างที่ดี (Innovation / Best Practice) 
   2.4 ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
   การด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ .2561 ในข้อ 2.1 และ                 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในข้อ 2.2 ประกอบด้วย 
  1) ประเด็นการนิเทศติดตาม คือ รายการที่ผู้นิเทศติดตามด าเนินการตามแบบทีก่ าหนด 
  2) ผลการด าเนินงาน คือ การปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามประเด็นการนิเทศติดตาม ดังนี้ 
     - ด าเนินการแล้ว คือ มกีารปฏิบัติงานตามประเด็นการนิเทศติดตาม เรียบร้อยแล้ว 
     - อยู่ระหว่างด าเนินการ คือ มีการปฏิบัติงานตามประเด็นการนิเทศติดตาม ยังไม่เรียบร้อย 
     - ไม่ด าเนินการ คือ ไม่มีการปฏิบัติงานตามประเด็นการนิเทศติดตาม 
  3)  ข้อเสนอแนะ คือ ประเด็นหรือข้อมูลทีผู่้นิเทศติดตาม แนะน าให้สถานศึกษาด าเนินงาน 

ฉบับที่ 2  แบบสรุปผลกำรนิเทศติดตำมเพื่อส่งเสริมกำรกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำเอกชน 
จ านวน 6 ตอน 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
  ตอนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
  ตอนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ตอนที่ 4  นวัตกรรม / แบบอย่างที่ดี (Innovation / Best Practice) 
  ตอนที่ 5  ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
  ตอนที่ 6  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
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แบบนิเทศตดิตำมเพื่อสง่เสริมกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำเอกชน 
 
ค ำชี้แจง 
 แบบนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้ในการนิเทศติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน เครื่องมือนิเทศ
ติดตามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  ตอนที่ 2 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐำน 
1. ชื่อโรงเรียน.................................................................................. ............................................... 
2. ที่ตั้ง...................................................................................................................... ...................... 

     ...........................................................โทรศัพท์..................................โทรสาร............................ 
     E-mail………….………………............................... 

 3. เปิดสอนระดับ.....................................................ถึงระดับ.......................................................... 
  4. ขนาดโรงเรียน 
   ขนาดเล็ก  (นักเรียนน้อยกว่า 301 คน) 
   ขนาดกลาง  (นักเรียนตั้งแต่ 301 - 1,000 คน)  
   ขนาดใหญ่  (นักเรียนตั้งแต่ 1,001 - 2,000 คน) 
   ขนาดใหญ่พิเศษ  (นักเรียนตั้งแต่ 2,001 คนข้ึนไป) 
 5. จ านวนนักเรียน  รวม.......................คน 
   5.1 ระดับปฐมวัย จ านวน.......................คน 
  5.2 ระดับประถมศึกษา จ านวน.......................คน 
  5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน.......................คน 
  5.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน.......................คน 
 6. จ านวนผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา รวม.......................คน 
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ตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำนกำรประกันคณุภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 2.1 กำรด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 

ประเด็นกำรนิเทศติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะ ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่
ด ำเนินกำร 

1. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 

1 ศึกษามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวง 
ศึกษาธิการ ประกาศ และเอกสารอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

    

2 จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
3 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    

 
4 น ามาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จเสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนให้ความเห็นชอบ 

    

5 ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และค่าเป้าหมายความส าเร็จให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกทราบ 

    

2. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา  
    

2 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา            

    

3 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย          
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ        

    

4 ก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณ      
5 ก าหนดวิธีการน าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาสู่การปฏิบัติ 
    

 

3. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี     
2 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน     

3 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปใช้     
4 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ประเด็นกำรนิเทศติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะ ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่
ด ำเนินกำร 

5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

    
 

4. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

    

2 ก าหนดปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

    

3 สร้างเครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

    

4 ด าเนินงานการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

    

5 จัดท ารายงานผลการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

    

5. สถำนศึกษำมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    

2 ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานติดตามผล   
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    

3 สร้างและใช้เครื่องมือติดตามผล 
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    

4 รวบรวมและสรุปข้อมูลการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

    

5 รายงานผลการด าเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

    

6. สถำนศึกษำจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง และจัดส่งให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำน 
ที่ก ำกับดูแล 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน               
ผลการประเมินตนเอง  
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ประเด็นกำรนิเทศติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะ ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่
ด ำเนินกำร 

2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลอ่ืน ๆ     

3 สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง  

    

4 น าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

    

5 ส่งหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ 
ก ากับดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

    

7. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

1 ใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการประเมิน
จากแหล่งต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก
สถานศึกษามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    

2 วางแผนใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยก าหนด 
รูปแบบแนวทางและแบบแผนไปใช้ใน       
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ  
ตามบริบทของสถานศึกษา 

    

3 น าผลที่ได้จากการปฏิบัติไปใช้สะท้อนกลับ 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจัดการ
ความรู้ (KM) หรือจัดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ฯลฯ    เพ่ือการพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

    

4 สร้างเครือข่ายและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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 2.2 กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  2.2.1  ระดับปฐมวัย 

ประเด็นกำรนิเทศติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะ ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่
ด ำเนินกำร 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่

ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
    

 
2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ

แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
    

 
3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและ

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
    

 
4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะ

การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
    

 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน     
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 
    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

    

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ  
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

    

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก  มีพัฒนา 
การทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

    
 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

    
 

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

    
 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก  ไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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  2.2.2  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ประเด็นกำรนิเทศติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะ ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่
ด ำเนินกำร 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดค านวณ 
    

 
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

    

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     
4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 
    

 
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
    

 
6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ 
    

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
    

 
2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 

เป็นไทย 
    

 
3 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนความ

แตกต่างและหลากหลาย 
    

 

4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม     
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

    
 

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
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ประเด็นกำรนิเทศติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะ ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่
ด ำเนินกำร 

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม        
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

    

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได ้

    

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    
 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     
4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

    

 2.3  นวัตกรรม / แบบอย่ำงที่ดี (Innovation / Best Practice) 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่ำงท่ีดี 

ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน                                                                                                          
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 2.4  ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

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

 
 
 
 
 
 

ด าเนินการนิเทศติดตาม วันที่………......เดือน................................พ.ศ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

ได้รับกำรยอมรับเป็นต้นแบบระดับ (โรง) 
นำนำชำต ิ

(C3) 
ชำติ 
(C2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภำค 
(C1) 
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แบบสรุปผลกำรนิเทศตดิตำมเพื่อสง่เสรมิกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในสถำนศึกษำเอกชน 
 
ค ำชี้แจง 
  แบบสรุปผลการนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 
เป็นการรวบรวมแบบนิเทศติดตามจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบออกนิเทศติดตามเรียบร้อยแล้ว และน าผลมา
วิเคราะห์เป็นภาพรวมของจังหวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ตอน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 
 1.  หน่วยงาน 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด…………………………………………………………………. 
  ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด…………………………………………………………. 
 2. งบประมาณท่ีใช้ในการนิเทศติดตาม        จ านวน..............................บาท 
 3. โรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด    จ านวน.....................โรง  

 ได้รับการนิเทศ                              จ านวน.....................โรง 
ที ่ โรงเรียน ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน (คน) 

    
    
    
    
    

 

ตอนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 

ประเด็นกำรนิเทศติดตำม 

ผลกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนโรง) 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่
ด ำเนินกำร 

1. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 

1 ศึกษามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ            
และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

2 จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
3 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
   

4 น ามาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จ          
เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 

   

5 ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ             
ค่าเป้าหมายความส าเร็จให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกทราบ 
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ประเด็นกำรนิเทศติดตำม 

ผลกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนโรง) 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่
ด ำเนินกำร 

2. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา  
   

2 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายใน          
และภายนอกสถานศึกษา            

   

3 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์          
ตัวชี้วัดความส าเร็จ        

   

4 ก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณ     
5 ก าหนดวิธีการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา               

สู่การปฏิบัติ 
   

3. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี    
2 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน    

3 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปใช้    
4 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   

5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    
4. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 
   

2 ก าหนดปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

   

3 สร้างเครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

   

4 ด าเนินงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

   

5 จัดท ารายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

   

5. สถำนศึกษำมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   

2 ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานติดตามผลการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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ประเด็นกำรนิเทศติดตำม 

ผลกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนโรง) 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่
ด ำเนินกำร 

3 สร้างและใช้เครื่องมือติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศกึษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   

4 รวบรวมและสรุปข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงาน    

5 รายงานผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา          
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   

6. สถำนศึกษำจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง และจัดส่งให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน ผลการประเมินตนเอง     
2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลอ่ืน ๆ    
3 สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง     
4 น าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา            

ให้ความเห็นชอบ 
   

5 ส่งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

   

7. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

1 ใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินจากแหล่งต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

   

2 วางแผนใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยก าหนดรูปแบบแนวทาง
และแบบแผนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้าน
ต่างๆ ตามบริบทของสถานศึกษา 

   

3 น าผลที่ได้จากการปฏิบัติไปใช้สะท้อนกลับและ                  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจัดการความรู้ (KM)          
หรือจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  ฯลฯ  เพ่ือ              
การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

   

4 สร้างเครือข่ายและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

   

 
 
 
 
 
 



                    คู่มอืการนเิทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาเอกชน      15 
 

ตอนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ระดับปฐมวัย 

ประเด็นกำรนิเทศติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนโรง) 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่
ด ำเนินกำร 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได้ 
   

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

   

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิก          
ที่ดีของสังคม 

   

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

   

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

   

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน    
3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย         
และเพียงพอ 

   

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

   

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย          
มีส่วนร่วม 

   

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
   

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น          
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

   

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยี            
ที่เหมาะสมกับวัย 

   

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ประเด็นกำรนิเทศติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนโรง) 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่
ด ำเนินกำร 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

   

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

   

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสาร 
   

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ    

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด    
2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    

3 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

   

4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม    
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

   

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

   

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง         
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
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ประเด็นกำรนิเทศติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนโรง) 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่
ด ำเนินกำร 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ        
ต่อการเรียนรู้ 

   

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ         

น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ            
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

   

 
ตอนที่ 4  นวัตกรรม / แบบอย่ำงที่ดี (Innovation / Best Practice) 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่ำงท่ีดี 

ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน                                                                                                          
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

ตอนที่ 5  ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

 
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

ได้รับกำรยอมรับเป็นต้นแบบระดับ (จ ำนวนโรง) 
นำนำชำต ิ

(C3) 
ชำติ 
(C2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภำค 
(C1) 

    

    

    

    



                    คู่มอืการนเิทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาเอกชน      18 
 

ตอนที ่6  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

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

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

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

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

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

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

. 
 

 

ลงชื่อ............................................................ผู้รายงานข้อมูล 
           (...........................................................) 
     วันที่............../......................../..................... 
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กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2561 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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แบบรายงานผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม /
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แบบรำยงำนผลกำรสร้ำงหรือพัฒนำนวัตกรรม / แบบอย่ำงที่ด ี
................................................................ 

 
1. ชื่อนวัตกรรม / แบบอย่ำงที่ดี 

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

2. ชือ่ผู้สร้ำง 
ชื่อ.............................................. นามสกุล..............................ต าแหน่ง.............................. ..................
โรงเรียน......................................เขต/อ าเภอ.....................จงัหวัด................... ......โทร......................... 
มือถือ..........................................E-mail address............................................................................. 

3. แนวทำงกำรคิดค้นนวัตกรรม/แบบอย่ำงท่ีดี 
  แสวงหานวัตกรรม/แบบอย่างที่ดีจากแหล่งต่างๆ ที่เคยมีผู้สร้างหรือ ท าไว้แล้ว  แล้วน ามา
 ปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ 
 การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นใหม่ 

4. ประเภทของนวัตกรรม / แบบอย่ำงท่ีดี 
  สื่อการเรียนการสอน 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้/เทคนิควิธีการสอน 
  อ่ืน ๆ 

5. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ
....................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ..................................................................
.................................................................................................................................................... .................. 

6. วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................. .........................................................................................
.................................................................................................................................................... .................. 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประชำกร / กลุ่มตัวอย่ำง 
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ........................ 
 

8. หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
. 
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9. กำรออกแบบนวัตกรรม / แบบอย่ำงที่ดี 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

10. วิธีด ำเนินกำร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ผลกำรสร้ำงหรือพัฒนำนวัตกรรม / แบบอย่ำงที่ดี 

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
12. กำรเผยแพร่นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 

เช่น ระหว่างครูในเครือข่าย ครูต่างเครือข่าย ครูในโรงเรียนด้วยกัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

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

 
 

 ลงชื่อผู้รายงาน………………………………………………………………….. 
 ต าแหน่ง  ................................................................................... 
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ประเด็นและแนวทางการนิเทศติดตามการด าเนินงาน            
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ประเด็นและแนวทำงกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

ระดับปฐมวัย 
 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก 
 

ประเด็นกำรนิเทศติดตำม แนวทำงกำรนิเทศติดตำม 
1 การพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ   

ด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา   
      ประสานสัมพันธ์ได้ดี 
1.3 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
1.4 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง 
      สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล  
      สิ่งแวด ล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

2 การพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

2.1 มีความร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
2.2 รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทน ในการรอคอย 
2.3 ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง 
      และผู้อ่ืน 
2.4 มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี 
2.5 มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
2.6 รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปัน 
2.7 เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทน อดกลั้น 
2.8 ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษา 
      ก าหนด 
2.9 มีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว 

3 การพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ 
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและ 
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

3.1 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยใน  
      ตนเอง 
3.2 ประหยัดและพอเพียง 
3.3 มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
3.4 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย  
      และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น 
3.5 ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น  
      ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา  
      วัฒนธรรม เป็นต้น 
3.6 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ 
      ความรุนแรง 
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ประเด็นกำรนิเทศติดตำม แนวทำงกำรนิเทศติดตำม 
4 การพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ 

ด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ 

4.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
4.2 ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา 
      ค าตอบ 
4.3 อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
4.4 มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง 
      คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถ 
      ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 
4.5 สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งาน 
      ศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น 
4.6 ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล  
      เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นกำรนิเทศติดตำม แนวทำงกำรนิเทศติดตำม 
1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ 

ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท 
ของท้องถิ่น 

1.1 หลักสูตรสถานศึกษายืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร 
      การศึกษาปฐมวัย 
1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเตรียมความพร้อมและ    
      ไม่เร่งรัดวิชาการ 
1.3 ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ     
      การลงมือปฏิบัติจริง (Active learning) 
1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ    
      ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ 
      สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
1.5 ประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรอย่าง    
      ต่อเนื่อง 

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 2.1 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์ 
2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษา 
      ปฐมวัย 
2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย 
2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษา 
      ปฐมวัย 

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ 

3.1 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ 
      วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ 
      ประเมินพัฒนาการเด็ก  
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ประเด็นกำรนิเทศติดตำม แนวทำงกำรนิเทศติดตำม 
  3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัด 

      กิจกรรม   มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น 
      รายบุคคล 
3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
3.5 ส่งเสริมให้ครูน าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
      มาพัฒนางาน และการจัดประสบการณ์ 

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 
4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ 
      ปลอดภัย 
4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เล่นแบบ    
      รว่มมือร่วมใจ 
4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ที่ 
      ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อ 
      จากธรรมชาติ สื่อส าหรบัเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี 
      การสืบเสาะหาความรู้ 
4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
      วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 
5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อใน 
      การจัดประสบการณ์ 
5.3 นิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 
5.4 น าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้ เป็นข้อมูลในการ 
      พัฒนา 
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม 
      เพ่ือการจัดประสบการณ์ 

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ 
      มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่ 
      สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 
6.3 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6.4 ติดตามผลการด าเนิน และจัดท ารายงานผลการประเมิน 
      ตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเองให้ 
      หนว่ยงานต้นสังกัด 
6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
      สถานศึกษาโดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 



                    คู่มอืการนเิทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาเอกชน      41 
 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ประเด็นกำรนิเทศติดตำม แนวทำงกำรนิเทศติดตำม 
1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์ 
      มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้าน 
      ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้น 
      การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 
2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กมีโอกาสเลือกท าอย่างอิสระ ตามความ 
      ต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ 
      ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่ 
      หลากหลาย 
2.3 จัดกิจกรรมให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และสร้าง 
       องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สะอาด  
      ปลอดภัย มีความสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
3.2 จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์ 
      และการจัดกิจกรรม  
3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น  
      ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น  
3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ  
       และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์  
       ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและ 
       หาค าตอบ เป็นต้น   

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วย 
      เครือ่งมือและวิธีการที่หลากหลาย  
4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ 
      ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบ 
      และต่อเนื่อง 
4.4 น าผลการประเมินที่ได้ในแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชุมชน 
      การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์ 
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ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
ประเด็นกำรนิเทศติดตำม แนวทำงกำรนิเทศติดตำม 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
1.1 มีทักษะการอ่านแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา    
      ก าหนด 
1.2 มีทักษะการเขียนแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา  
      ก าหนด 
1.3 มีทักษะการสื่อสารแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
      ก าหนด 
1.4 มีทักษะการคิดค านวณแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
      ก าหนด 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

2.1 มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
      พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
2.2 มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี 
      เหตุผล 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3.1 สามารถรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม 
3.2 สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ 
      สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน  
      ชิ้นงาน ผลผลิต 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
  และสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่าง 
  สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะและ  
      กระบวนการต่าง ๆ บรรลุตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ  
      กระบวนการต่าง ๆ มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิม 
5.3 ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ 
      อ่ืน ๆ  

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

6.1 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ 
6.2 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการการท างาน 
      หรืองานอาชีพ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.1 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   
1.2 มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ  
      กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม                                                
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ประเด็นกำรนิเทศติดตำม แนวทำงกำรนิเทศติดตำม 
2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

ไทย 
2.1 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
2.2 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง 
      ภูมิปัญญาไทย 

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

- ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  
  วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวฒันธรรม ประเพณี 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 4.1 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ 
      แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
4.2 สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี 
      ความขัดแย้งกับผู้อื่น 

 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นกำรนิเทศติดตำม แนวทำงกำรพิจำรณำติดตำม 
1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
1.1 ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มีความสอดคล้อง  
      เชื่อมโยงกัน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ 
      ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลต้นสังกัด และทันต่อการ 
      เปลี่ยนแปลงของสังคม 
1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่  
      ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง 

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2.1 มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบ ชัดเจน  
      ปฏิบัติได้จริง 
2.2 น าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
2.3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง 
      ต่อเนื่อง 
2.4 มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา จัดระบบ 
      ดูแลชว่ยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 
2.5 มีการน าข้อมูลไปใช้พัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษา 
2.6 บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน  
      ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
      สถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  
      และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ 
      ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก 
      กลุ่มเป้าหมาย 
3.3 มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      ของสังคม 
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ประเด็นกำรนิเทศติดตำม แนวทำงกำรพิจำรณำติดตำม 
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ 
      ทางวิชาชีพ 
4.2 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางาน 
      และการเรียนรู้ 
4.3 ตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากรที่มีผลต่อ 
      การเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.4 มีการถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น 
      แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ 

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน 
      ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย 
5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
      คุณภาพและปลอดภัย 
5.3 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตาม 
      ศักยภาพของผู้เรียน 

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

6.1 มีการศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม         
      กับสภาพและบริบทของสถานศึกษา 
6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ 
      การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ  
      สถานศึกษา 

 
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   

ประเด็นกำรนิเทศติดตำม แนวทำงกำรนิเทศติดตำม 
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ  
      หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน 
      กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง(Active learning) 
1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น  
      และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  
1.4 มีการฝึกทักษะให้ผู้เรียนแสดงออก แสดงความคิดเห็น  
      สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและน าไปประยุกต์ใช้ 
      ในชวีิตประจ าวันได้ 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.1 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
2.2 มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ 
      เรียนรู ้
2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ 
      และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ประเด็นกำรนิเทศติดตำม แนวทำงกำรนิเทศติดตำม 
3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3.1 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ 

      เชิงบวก  
3.2 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ 
      เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่าง 
      มีความสุข 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
      อย่างเป็นระบบ 
4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่ 
      เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
      ในการวัดและประเมินผล 
4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา 
      การเรียนรู ้

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

5.1 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ 
      ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
5.2 มีการน าข้อมูลที่ได้สะท้อนกลับ (Reflect) ไปใช้ในการ 
      ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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กรอบแนวทาง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
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กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ 2 ส่วน ได้แก่               
การประเมินคุณภาพมาตรฐาน และการประเมินความโดดเด่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน 

 เป็นการประเมินตามพันธกิจและบริบทของสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 
และประเด็นที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ดังนี้ 

 

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 
 เกณฑ์กำรตัดสิน ระดับคุณภำพ 

เป็นระบบ/เหมาะสม เป็นไปได้ เชื่อถือได้ เกิดผล เป็นส่วนน้อย ปรับปรุง 
เป็นระบบ/เหมาะสม เป็นไปได้ เชื่อถือได้ เกิดผล เป็นส่วนใหญ่ พอใช้ 
เป็นระบบ/เหมาะสม เป็นไปได้ เชื่อถือได้ เกิดผล  ดี 
เป็นระบบ/เหมาะสม เป็นไปได้ เชื่อถือได้ เกิดผลต่อเนื่อง ดีมาก 
เป็นระบบ/เหมาะสม เป็นไปได้ เชื่อถือได้ เกิดผลต่อเนื่อง มีนวัตกรรม/เป็นแบบอย่าง ดีเยี่ยม 

  
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้นิยามศัพท์            

การประเมินคุณภาพภายนอกไว้ดังนี้ 
 1. ควำมเหมำะสม เป็นไปได้ (Propriety / Feasibility) หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย/เกณฑ์ 

ความส าเร็จของผู้เรียนมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง ประหยัด 
และคุ้มค่า 

 2. ควำมเป็นระบบ (Systematic) หมายถึง กระบวนการด าเนินงานด้านการบริหารและการจัดการ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ที่เกิดจากการคิดอย่างเป็นกระบวนการ โดยพิจารณาจากตัวอย่าง เช่น กระบวนการ 5W1H         

ระดับกำรจัดกำรศึกษำ 
แนวทำงพิจำรณำคุณภำพ 

ปฐมวัย ขั้นพื้นฐำน 
1. คุณภาพของเด็กหรือด้านอ่ืนตามชื่อ   
    ที่สถานศึกษาก าหนด 

1. คุณภาพของผู้เรียน หรือด้านอื่น 
    ตามชื่อท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ความเหมาะสม เป็นไปได้ 
ความเชื่อถือได้ 
ประสิทธิผล 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    หรือด้านอ่ืนตามชื่อที่สถานศึกษา 
    ก าหนด 

2. กระบวนการบริหารและการ 
    จัดการ หรือด้านอ่ืนตามชื่อท่ี 
    สถานศึกษาก าหนด 

ความเป็นระบบ 
ความเชื่อถือได้ 
ประสิทธิผล 

3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น 
    ส าคัญหรือด้านอ่ืนตามชื่อที่ 
    สถานศึกษาก าหนด 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือด้าน 
    อ่ืนตามชื่อที่สถานศึกษาก าหนด 

ความเป็นระบบ 
ความเชื่อถือได้ 
ประสิทธิผล 
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ว่าใคร (Who) คือ ใครรับผิดชอบ ใครเกี่ยวข้อง ใครได้รับผลกระทบ ในเรื่องนั้นมีใครบ้างท าอะไร (What) คือ เราจะท าอะไร 
มีใครท าอะไรบ้างที่ไหน (Where) คือ สถานที่ที่เราจะท าว่าจะท าที่ไหน เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท านั้นอยู่ที่ไหนเมื่อใด 
(When) คือ ระยะเวลาที่จะท าจนถึงสิ้นสุด เหตุการณ์นั้นท าเมื่อวัน เดือน ปีใดท าไม (Why) คือ สิ่งที่เราจะท านั้น 
ท าด้วยเหตุผลใด เหตุใดจึงได้ท าสิ่งนั้น และอย่างไร (How) คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า เราจะสามารถท าทุกอย่างให้
บรรลุผลได้อย่างไร เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท านั้นท าอย่างไรบ้าง หรืออาจจะเป็น กระบวนการ PDCA คือ การวางแผน 
(Plan) การปฏิบัติตามแผน (DO) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม (Act) 
เป็นต้น 

 3. ควำมเชื่อถือได้ (Validity / Credibility) หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เกิด
จากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้มาจากการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล        
ที่หลากหลาย ใช้หลักฐานหรือสารสนเทศเชิงประจักษ์ หรือมีข้อมูลจากหลายแหล่งในการตัดสินผลการด าเนินงาน
ซึ่งรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่ง่ายแก่การตรวจสอบและข้อมูล         
ที่อาจไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูล แต่เกิดขึ้นตามสภาพจริงโดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในด้านนั้น ๆ        
เมื่อตรวจสอบจากหลักฐานเชิงประจักษ์มีความตรงตามสภาพจริง เหมาะสม ชัดเจน เป็นที่ยอมรับได้ 

 4. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นของการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อันเป็นผลที่เกิดต่อผู้เรียน ต่อโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กต่อวงวิชาการซึ่งผลการ
ด าเนินงานมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

  4.1 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ                     
เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือการพัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือ
อย่างเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์         
(C – Creative) มีความใหม่ในบริบทนั้น ๆ (N – New)  มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added)  และปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม (A – Adaptive) 
  4.2 เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท า
ให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ  
มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้
และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

ส่วนที่ 2 กำรประเมินควำมโดดเด่น  
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดให้มี           

การประเมนิความโดดเด่นของสถานศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศของสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบในการ
พัฒนาในด้านต่างๆและเร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงพร้อมส าหรับ  
การแข่งขันระดับสากลในอนาคตโดยสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถเลือกความ
โดดเด่นได้ตามศักยภาพและความสมัครใจในการประเมินมาตรฐานความโดดเด่นซึ่งผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงาน         
ต้นสังกัดทั้งนี้สถานศึกษาจะขอรับการประเมินหรือไม่รับการประเมินก็ได้ โดยมีกรอบแนวทางการประเมิน ดังนี้ 

ควำมโดดเด่น ระดับปฐมวัย  
  การประเมินความโดดเด่น เป็นการประเมินเพ่ือส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ เปิดพ้ืนที่ให้กับสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยซึ่งมีความโดดเด่น ได้น าเสนอผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสถานพัฒนาเด็ กปฐมวัย        
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โดยสามารถเลือกขอรับการประเมินความโดดเด่นได้ตามความสมัครใจและตามศักยภาพ ทั้งนี้ สมศ. มุ่งหวังให้ผู้
ประเมินภายนอกพิจารณาโครงการ กิจกรรม การด าเนินงานของสถานศึกษาที่มีความโดดเด่น และมีโอกาสพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ ผู้ประเมินภายนอกสามารถท าการประเมินด้านความโดดเด่นดังกล่าวได้ 

  มิติคุณภำพที่สถำนศึกษำสำมำรถขอรับกำรประเมินควำมโดดเด่น มีดังนี้ 
 1. ด้านพื้นฐานส าคัญ พัฒนาการด้านทักษะภาษาและการสื่อสาร 
 2. ด้านนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  การสร้างสรรค์นวัตกรรม การศึกษาวิจัย การประยุกต์องค์ความรู้

ด้านปฐมวัยและพัฒนา มาสู่กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดีอย่างยิ่งต่อคุณภาพเด็กปฐมวัย และสามารถถอดบทเรียน กระบวนการพัฒนาเป็นต้นแบบ 
หรือเป็นแบบอย่างได้อย่างชัดเจน เช่น การจัดกิจกรรม กิน–กอด–เล่น-เล่า การเรียนรู้ผ่านการเล่น (Learning 
through Play) การพัฒนา ๕ ธรรมะ  (ธรรมะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมชาติ) การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติ (Active Learning) การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การส ารวจค้นหา (Exploring)           
การพัฒนาทักษะการคิดด้านการจัดการ (Brain Executive Functions) การเสริมแรงเชิงบวก (Positive 
Reinforcement) 

 3. ด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Communities) การที่ผู้บริหาร ครู บุคลากรสนับสนุนพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน นักวิชาการ และผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเวที และพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  และ
ประสบการณ์ ทั้งการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการสืบทอดทางวัฒนธรรมที่ดีงามจากชุมชนและสังคมสู่การสร้างและ
พัฒนาแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกัน 

 4. ด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการเล่น  การสร้าง การจัดหรือ
จัดการ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา คุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้และการ
เล่นที่มีความหมายและมีประสิทธิภาพต่อเด็กปฐมวัย 

 5. ด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กรายบุคคล ทั้งเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษ การพัฒนาระบบและวิธีการ
ส่งเสริมศักยภาพเด็กรายบุคคลที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การคัดกรอง การส่งเสริมศักยภาพเด็กรายบุคคล การประเมิน
พัฒนาการ  การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ เช่น กิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัส โดยมี
เป้าหมายและโปรแกรม การพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล และการท างานร่วมกับผู้ปกครองที่เชื่อมประสานกับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 6. ด้านอ่ืน ๆ การพัฒนาตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  แนวทำงกำรพิจำรณำกำรประเมินควำมโดดเด่น มีดังนี้ 
  การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินความโดดเด่นพิจารณาจากการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
(Achievement) โดยพิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณผลงานที่เป็นที่ยอมรับใน
วงวิชาการระดับท้องถิ่น/ภูมิภาคระดับชาติ หรือนานาชาติอย่างต่อเนื่องมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ ดังนี้ 

                   เกณฑ์กำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็น
ต้นแบบ มีความโดดเด่น มีความเป็นนานาชาติ 

C3 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็น
ต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ 

C2 

สถานพัฒนาเด็กสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบหรือ 
มีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 

C1 
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ควำมโดดเด่น ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  การประเมินความโดดเด่น เป็นทางเลือกให้สถานศึกษาได้แสดงผลการด าเนินงานที่มีความโดดเด่นใน
ด้านต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และเร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่
การเป็นสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง พร้อมส าหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต โดยสถานศึกษาเป็นผู้แจ้ง
ความจ านงในการประเมินมาตรฐานความโดดเด่น ทั้งนี้สถานศึกษาจะขอรับการประเมินหรือไม่รับการประเมินก็ได้ 

  มิติคุณภำพที่สถำนศึกษำสำมำรถขอรับกำรประเมินควำมโดดเด่น มีดังนี้ 
  1. ความสามารถด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้ดีขึ้นมีพัฒนาการ
ของคุณภาพผู้เรียนใน 3 ปี เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณลักษณะที่ส าคัญ ๆ 
คือ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ค่านิยมอยู่อย่างพอเพียง รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ หรืออ่ืน ๆ 
  2. ความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสาร การพัฒนาการของคุณภาพผู้เรียน เช่น ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น  
  3. ความสามารถเฉพาะทางที่ส าคัญ ผลงานนักเรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทักษะวิชาชีพ
(การเกษตร การเป็นผู้ประกอบการ) ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ทักษะด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี หรืออ่ืน ๆ เช่น
การเป็นผู้น า สมรรถนะการด าเนินชีวิต (Literacy/ Living/ Life/ Career Skills) เป็นต้น 
  4. การบริหารจัดการศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special 
needs/ Gifted/ Vulnerable) การมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่โดดเด่น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของชุมชนที่โดดเด่น การได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับมาตรฐานนานาชาติ เป็นต้น 
  5. อื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษาประกาศเป็นเอกลักษณ์ รายการเอกลักษณ์อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาก าหนดที่
มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ จนประสบความส าเร็จในระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

  แนวทำงกำรพิจำรณำกำรประเมินควำมโดดเด่นมีดังนี้ 
  การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินความโดดเด่นพิจารณาจากการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
(Achievement) โดยพิจารณาจากสัดส่วนร้อยละเมื่อเทียบกับผู้เรียนทั้งหมดของปริมาณผลงานที่เป็นที่ยอมรับ         
ในวงวิชาการระดับท้องถิ่น/ภูมิภาคระดับชาติ หรือนานาชาติอย่างต่อเนื่องมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ ดังนี้ 

เกณฑ์กำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
สถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบ  
มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 

C3 

สถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบ  
มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ 

C2 

สถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบ 
หรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 

C1 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
จัดท าคู่มือการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 
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