
แบบนิ เทศติ ดตามการพิ ฒนาระบบประก นคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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คำชิ ้แจง 
1. แบบนิเทศต ิดตามการพ  ฒนาระบบประก นคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบ บนี้  เป็นการนิเทศ 

ติดตามการพ ฒนาระบบประก นคุณภาพภายในสถานศึกษา  ของโรงเรียนในส งก ดส าน กงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  ตาม  ๔  มาตรฐาน  ได้แก่   
  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจ ดการ  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจ ดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าค ญ 
มาตรฐานท่ี  4  การบริหารจ ดการส่ิงแวดล้อมท่ีท นสม ยเพื่อการพ ฒนาท่ีย ่งยืน 

แบบนิเทศ  ติดตามฉบ บนี้  เป็นการประเมินค่า  5  ระด บ  ด งนี้  
ระด บคุณภาพ  1  น้อยท่ีสุด    หมายถึง  มีการปฏิบ ติในระด บน้อยท่ีสุดหรือมีความสอดคล้องถูกต้อง 

 น้อยท่ีสุด 
ระด บคุณภาพ  2  น้อย   หมายถึง  มีการปฏิบ ติในระด บน้อยหรือมีความสอดคล้องถูกต้องน้อย 

                 ระด บคุณภาพ  3  ปานกลาง หมายถึง  มีการปฏิบ ติในระด บปานกลางหรือมีความสอดคล้อง 
ถูกต้องระด บปานกลาง 

                 ระด บคุณภาพ  4  มาก หมายถึง  มีการปฏิบ ติในระด บมากหรือมีความสอดคล้องถูกต้องมาก 
ระด บคุณภาพ  5  มากท่ีสุด  หมายถึง  มีการปฏิบ ติในระด บมากท่ีสุดหรือมีความสอดคล้องถูกต้องมากท่ีสุด 

 

กระบวนการ รายการนิ เทศิ ติ ดตาม ระด บคุณภาพ หลิ กฐานิ /ริ่องรอย 

1 2 3 4 5 

มาตรฐานท ่ิิ1ิิคุณภาพของผ ้เร ยน 
มาตรฐานท ่ิ2 กระบวนการบร หารและการจ ดการ  
มาตรฐานท ่ิ3 กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท ่เน้นผ ้เร ยนเปน็ส าค ญ 
1. PLAN 1.1 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้เกี่ยวข้องม ี

ความตระหน  กและ 
เห็นความส าค ญของการประก นคุณภาพภายใน 

      

1.2 สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวก บ
ระบบการประก นคุณภาพการศ ึกษาก บผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (ครู ผ ู้ปกครอง ช ุมชน กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒ ิในท ้องถิ่น ฯลฯ) 

      

1.3 สถานศ ึกษาได ้นำระบบประก  นค ุณภาพ
การศ ึกษาไปดำเน ินการเป ็นส ่วนหน ึ่งในการ
บร ิหารงาน 

      



กระบวนการ รายการนิ เทศิ ติ ดตาม ระด บคุณภาพ หลิ กฐานิ /ริ่องรอย 

1 2 3 4 5 

1.4 มีการวางแผนการดำเน ินการระบบประก  น
ค ุณภาพการศ ึกษาอย ่างต ่อเน ื่องท ุกปี 

      

 1.5 สถานศ ึกษากำหนดเป ้าหมายว ิส  ยท  ศน์และ
พ นธก ิจสอดคล ้องก  บว  ตถ ุประสงค ์ของแผนการ
ศ ึกษาชาติ ความต ้องการของช ุมชนท ้องถ ิ่นอย ่าง
ช  ดเจน มุ่งเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียนโดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

      

1.6 มีการแต ่งต  ้งคณะกรรมการดำเน ินงานเป ็น
ร ูปธรรมช  ดเจน 

      

1.7 สถานศึกษาด าเนินการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศ ึกษาระด บการศ ึกษาปฐมว ย 
และระด บการศ ึกษาข  ้นพ ื้นฐาน ก าหนดต วช ี้ว  ด / 
ค าอธ ิบายของประเด็นพ ิจารณาการให้ระด บ
ค ุณภาพของแต่ละมาตรฐาน ประกาศใช ้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

      

1.8 สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายในการ
พ ฒนา ได้สอดคล ้องก บประเด็นพ ิจารณา (เชิง
ปริมาณ /เช ิงค ุณภาพ) 

      

1.9 สถานศ ึกษาได ้ประกาศมาตรฐานการศ ึกษา
ของสถานศ ึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ครู 
บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ร บทราบ
ทุกคน 

      

 1.10 จ ดท าแผนพ ฒนาการศึกษาท่ีมุ่งค ุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
     - ว ิเคราะห์ ผลการประเมนิค ุณภาพ
การศึกษาปีท่ีผ่านมา สภาพปัจจ ุบ น ปัญหาเพื่อ
ก าหนดแนวทางการพ  ฒนา และค่าเป้าหมาย การ
พ  ฒนาในปีถ ดไป 
     - จ ดท าแผนพ ฒนาการศกึษาท่ีมุ่งค ุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษา 
     - จ ดท าแผนปฏ ิบ ติการประจำปี ท่ีสอดคล ้อง
ก บแนวทางการพ ฒนา 

      

1.11 การออกแบบการเรียนรู้ของครูเป็นไปตาม
หล กสูตรและสอดคล้องก บเป้าหมายของ

      



กระบวนการ รายการนิ เทศิ ติ ดตาม ระด บคุณภาพ หลิ กฐานิ /ริ่องรอย 

1 2 3 4 5 

สถานศึกษา 
1.12 พ ฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้ มีข้อมูล
ท่ีถูกต้อง ครอบคลุมเป็นปัจจุบ น 

      

2. DO 2.1 สถานศึกษาด าเนินการพ ฒนาคุณภาพ
การศึกษาแยกช ้นเรียนตามแผนปฏิบ ติการ 

      

2.2 มีการนิเทศภายในระหว่างปฏิบ ติงานเพื่อ
กระตุ้นให้มีการด าเนินการตามแผนการ
บริหารงานด้านอื่น ๆ 

      

2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ร่วมก นในการ
พ ฒนาระบบประก นคุณภาพภายในโดยใช้ชุมชน
วิชาชีพเพื่อปร บปรุง พ ฒนา ต่อยอดอย่าง
ต่อเนื่อง 

      

3.CHECK 3.1 สถานศึกษาแต่งต ้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินจากหลายฝ่าย จ ดให้ม ีการประเมินผล
การด าเนินงาน และตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาท ้งระด บบุคคลและระด บสถานศึกษา 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร ้ง  

      

3.2 จ ดทำ Time line / ปฏ ิทินการตรวจสอบ
คุณภาพเป็นระยะ ท ้งระหว ่างป ีการศ ึกษาและส้ิน
ปีการศ ึกษา  

      

3.3 มีการประเมินคุณภาพภายในตามสภาพ
บร ิบทของสถานศ ึกษาท  ้งเช ิงปร ิมาณและเช ิง
ค ุณภาพควบค ู่ก  นไปโดยใช้วิธีการและเครื่องมือท่ี
หลากหลาย 

      

3.4 มีการต  ดส ินค ุณภาพของสถานศ ึกษาเป ็นการ
ประเมินในภาพรวมของผล การดำเน ินงานหร ือ
กระบวนการดำเน ินงาน (holistic rubric) 

      

3.5 การประเมินค ุณภาพภายในของสถานศ ึกษา
เน ้นการประเมินตามหล  กฐานเช ิงประจ  กษ ์ท ี่เก ิด
จากการปฏ ิบ  ต ิงานตามสภาพจร ิงของสถานศ ึกษา 
(evidence based) 
 

      

3.6 หล  งการประเมินแล ้วได ้แจ ้งผลการประเมิน
และให ้ข ้อเสนอแนะในการปร  บปร ุงเพื่อการ
พ ฒนาค ุณภาพการศ ึกษาตามสภาพจริงสู่

      



กระบวนการ รายการนิ เทศิ ติ ดตาม ระด บคุณภาพ หลิ กฐานิ /ริ่องรอย 

1 2 3 4 5 

มาตรฐาน 
4. ACT 4.1 น าผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษามาใช้ปร บปรุงการท างาน/แผนการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์จุดเด่นและจุดควรพ ฒนาเพื่อ
วางแผนในระยะต่อไป รวมท ้งจ ดท าข้อมูล
สารสนเทศเพื่อพ ฒนาในปีต่อไป 

      

4.2 จ ดท ารายงานค ุณภาพประจำปี (SAR) ได้
ครอบคลุม ช  ดเจน สะท้อนสภาพจริงของ
โรงเรียนและจ ดส่งตรงตามกำหนดเวลา 

      

4.3 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศ ึกษาให้ความเห ็นชอบและผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้ร บการแต่งต ้ง 

      

4.4 รายงานและเปิดเผยผลการประเมินต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นส งก ด
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจน
การเผยแพร่โดยส่ืออื่น ๆ  เช่น website Facebook 
จดหมายข่าว ฯลฯ 
 

      

มาตรฐานท ่ิ4ิิิการบร หารจ ดการส ่งแวดล้อมท ่ท นสม ยเพ ่อการพ ฒนาท ่ย ่งย น 
 

5.ิการบร หาร
จ ดการ
ทร พยากรธรร
มชาต และ
ส ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 

5.1 ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/วิส ยท ศน์/พ นธกิจ/
เป้าประสงค์/และแผนงานหรือโครงการด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

      

5.2 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจ ดการด้านส่ิงแวดล้อม/ทร พยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

5.3 การด าเนินงานตามแผนงานโครงการและ
นิเทศติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

      

5.4 ส่งเสริม สน บสนุน งบประมาณและทร พยากร       

5.5 การบริหารจ ดการภูมิท ศน์เอื้อต่อการเรียนรู้       

5.6 พ ฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจ ดการส่ิงแวดล้อม
ในสถานศึกษา 

      



กระบวนการ รายการนิ เทศิ ติ ดตาม ระด บคุณภาพ หลิ กฐานิ /ริ่องรอย 

1 2 3 4 5 

5.7 การเผยแพร่ประชาส มพ นธ์งานด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

      

การม ส่วนร่วม
และการสร้าง
เคร อข่าย
ส ่งแวดล้อม
ศึกษา 

5.8 การมีส่วนร่วมของบุคลากร ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

      

5.9 การสร้างภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

      

5.10 การขยายภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อม 

      

 

รวม       
 

ขิ้อเสนอแนะ
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(ลงช่ือ)…………………………………ประธานกรรมการ 
                                                 (……..………………….……..) 
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