
 

  

                    เอกสารเอกสาร  ::      แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

          ขั้นพ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐานตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์   

          และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พพ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓   
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารวิชาการที่ ๑๐๖/๒๕๕๕ 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ  ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี  เขต ๒ 
 



 

             ก 
ค าน า 

 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘) เป็นการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจอันดีต่อสถานศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของ
ส านักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)    และเพื่อให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติ
ถูกต้อง    ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓  เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  เพื่อน าผลจากการประเมิน 
ในรอบแรกมาท าการพัฒนาคุณภาพ   และส าหรับในคร้ังนี้เป็นการประเมินคุณภาพครั้งที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ -
๒๕๕๕๘) เป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาการประเมินดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนวิธี แนว
ทางการประเมินโดยพิจารณาจาก  ผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลกระทบ  และค านึงถึงความแตกต่างของสถานศึกษา   

เป็นการประเมินเชิงระบบ มีมุมมองสถานศึกษาที่เป็นไปตามทฤษฎีระบบ  (System Theory) จึงจ าเป็นที่สถานศึกษา
จะต้องท าความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว 
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหา
และต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นจึงได้ด าเนินการจัดท า  
“เอกสาร แนวทางการด าเนินงานตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓” ขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก รอบสาม ต่อไป 
 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดเอกสาร เล่มนี้   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า   เอกสารเล่มนี้ คงเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
หากมีข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดประการใด ๆ   ก็ตาม  หวังในความกรุณาจากท่านได้โปรดแจ้งให้ทราบ 
เพื่อน าไปปรับปรุงเอกสารให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒  

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ       วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา ของ
สถานศึกษา  

ขั้นท่ี  ๑ การวางแผน (P) 
   ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะ
ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครองนักเรียน ผู้น าชุมชน เป็นต้น  
   ๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อ ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล (SWOT) จากมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๔  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
และข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง 
นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงาน ต้นสังกัดและของ
สถานศึกษา  ศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน ความคาดหวังทางสังคม และ
คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ขั้นท่ี ๒ การด าเนินการ (D) 
   ๓.   า            จากกา      า     าสังเคราะห์ หลอมรวม 
ก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา (ฉบับร่าง) 
   ๔. จัดท าแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ (ฉบับร่าง) 
 

๑. ประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๒. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน  
๓. หนังสือเชิญประชุม 
๔. บันทึกการประชุม 
๕. บันทึกความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
๖. ประกาศให้ผู้เรียนได้รับทราบ 
 

 
 

 



๒ 
 

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ  วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา (ต่อ) 

ขั้นท่ี ๓ การตรวจสอบ (C) 
  ๕. น ามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ฉบับร่าง) และคู่มือการน ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ (ฉบับร่าง) น าเสนอผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ วิพากษ์ ประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และให้ข้อเสนอแนะ 
ขั้นท่ี ๔ การปรับปรุงแก้ไข (A) 
  ๖. ปรับปรุง แก้ไขและจัดพิมพ์มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา และคู่มือการน ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะ 
  ๗. น ามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพือ่ขอความเห็นชอบ 
  ๘. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๒. การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ขั้นท่ี ๑ การวางแผน ( P ) 
๑. แต่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๒. ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการที่จ าเป็นของ
สถานศึกษา 

-  ข้อเสนอแนะของสมศ.  
-  ข้อเสนอแนะของต้นสังกัด 

        -  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียน (SAR)   
๓. ศึกษา/วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษา
เพื่อประเมินภายนอก มาตรฐานการศึกษาต้นสังกัด 
๔. ศึกษา/วิเคราะห์จุดเน้นระดับการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และของต้นสังกัด 
ขั้นท่ี ๒ ลงมือปฏิบัติ ( D )   
๔. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของ
การพัฒนาไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
๕. ก าหนดโครงการ/กิจกรรม  
๖. ก าหนดวิธีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  โดย
ครอบคลุมหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
จัดการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
ก าหนดไว้ 

  ๗. ก าหนดแหล่งวิทยากรภายนอกที่ให้การสนับสนุนทาง
วิชาการ 

 ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๒. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
 ๓. ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕. บันทึกการประชุม 
  ๖.  เสนอความเห็นความเห็น 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 
 



๔ 
 

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๒. การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา (ต่อ) 

ขั้นท่ี ๓  การตรวจสอบ (C) 
  ๑๑.  ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม  สอดคล้อง  
ครอบคลุม  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นท่ี ๔ ปรับปรุงพัฒนา ( A ) 
  ๑๑.  แก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  ในส่วนที่บกพร่อง   
  ๑๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  ๑๓.  เสนอความเห็นความเห็นต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑๔.  จัดพิมพ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  ๑๕.  น าส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๓. การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 
 
 
 

ขั้นท่ี ๑ การวางแผน (P) 
   ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
   ๒. ศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการของระบบ
บริหารและสารสนเทศ ของสถานศึกษาให้สอดคล้อง และ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นท่ี ๒ การด าเนินการ (D) 
   ๓. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศตามโครงสร้างการ
บริหารงานทั้ง 4 งานให้ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่เพียงพอต่อการบริหารจัด
การศึกษา 
          เอกสารประกอบมาตรฐานที่ ๑……  
          เอกสารประกอบมาตรฐานที่ ๒…… 
          เอกสารประกอบมาตรฐานที่ ๓ …… 
   ๔. จัดบุคลากรรับผิดชอบการบริหารสารสนเทศตาม
โครงสร้างการบริหาร ๔ งาน และตามมาตรฐานของ 
สถานสถานศึกษา 
   ๕. จัดท าข้อมูลสารสนเทศโดยแยกหมวดหมู่  
ตามโครงสร้างการบริหาร ๔ งาน และตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

๑. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ  
ผู้รับผิดชอบ  
๒. บันทึกการประชุม
คณะกรรมการ 
๓. แบบส ารวจข้อมูล/แบบ
บันทึกข้อมูล 
๔. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ 
๕. ตาราง แผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารงาน ๔ งาน พร้อมทั้งงาน
ย่อย 
๖. แผนภูมิโครงสร้าง
ผู้รับผิดชอบตามภาระงาน 
๗. แผนภูมิและแฟ้มข้อมูล
สารสนเทศตามภาระงานและ
มาตรฐาน 
๘. แบบตรวจสอบ ความถูกต้อง 
ครอบคลุมของข้อมูลสารสนเทศ 
๙. บันทึกการปรับปรุง พัฒนา 

 
 
 
 
 



๖ 
 

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๓. การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 
(ต่อ) 
 
 

ขั้นท่ี ๓  การตรวจสอบ (C) 
   ๖. ตรวจสอบความครอบคลุมของข้อมูล สารสนเทศตาม
โครงสร้างการบริหาร  ๔ งานและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ขั้นท่ี ๔ การปรับปรุงพัฒนา ( A ) 
   ๗. พัฒนา ปรับปรุง ระบบข้อมูล สารสนเทศโครงสร้าง
การบริหาร ๔ งาน และตามมาตรฐานของสถานศึกษาให้มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ  วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๔. ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ขั้นท่ี ๑ การวางแผน (P) 
   ๑.  ประชุม ชี้แจงครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าความเข้าใจ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา  
   ๒.  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 
   ๓.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 
ขั้นท่ี ๒ การด าเนินการ (D) 
   ๔. ด าเนินการตามแผน 

     ๕. ผู้บริหารให้การส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท างานอย่างเพียงพอ 
ขั้นท่ี ๓ การตรวจสอบ (C) 

      ๖. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจ าปี  
ตามปฏิทินนิเทศ ติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใน
กรณีที่พบปัญหาก็ให้แก้ไขเพื่อให้ โครงการ และกิจกรรม 
ด าเนินไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

  ๗. ประเมินโครงการและกิจกรรมทุกโครงการใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจ าปี แล้วสรุปเป็นข้อมูล
สารสนเทศ 
ขั้นท่ี ๔ การปรับปรุงพัฒนา (A) 

     ๘. น าส่วนที่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ไปพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้นส่วนที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือต้องปรับปรุง 
ให้น ากลับไปจัดท าแผนเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาในปี
ถัดไป 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผน ๓-๕ ปี 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี...... 
๓. บันทึกการประชุม 
๔. ค าสั่ง 
๕. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๖. แบบนิเทศ ติดตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
๗. คู่มือนิเทศ  (ถ้ามี) 
๘. แบบประเมินโครงการ 
๙. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 



๘ 
 

  

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๕. จัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา (ต่อ) 

ขั้นท่ี ๑ การวางแผน (P)  
    ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานโดยใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นกรอบการตรวจสอบ 
ทบทวน 
    ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
    ๓. จัดท าเคร่ืองมือในการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษา และก าหนดแผน/ปฏิทินติดตาม ตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน และแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้อง/หรือผู้รับการตรวจทราบ 
ขั้นท่ี 2 การด าเนินการ (D)  
   ๔. คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นกรอบการตรวจสอบทบทวน 
  ๕. รายงานผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
  ๖. รายงานผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา 
  ๗. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ขั้นท่ี 3 การตรวจสอบ (C) 
   ๘. ตรวจสอบการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อก าหนด
มาตรการเร่งรัด ปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพใน
กรณีที่พบปัญหาและอุปสรรค ให้รีบด าเนินการแก้ไข 

๑. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ด าเนินการ  
๒. บันทึกการประชุมครู 
๓. เคร่ืองมือในการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา 
๔. แผนติดตามตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา          
๕. ข้อมูลสารสนเทศส าหรับ
รองรับการตรวจสอบทบทวน
คุณภาพการศึกษา  
๖. รายงานผลการด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
๗. รายงานผลการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา 
๘.รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 
๙.แบบประเมินความพึงพอใจใน
เร่ืองที่ตรวจสอบ 
๑๐. มาตรการเร่งรัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (กรณีที่มี
ปัญหา อุปสรรคที่ต้องรีบ
ด าเนินการ แก้ไข) 
 



๙ 
 

 

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ขั้นพื้นฐานนฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ..  ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ  วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๕. จัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา (ต่อ) 

ขั้นท่ี ๔ การปรับปรุงพัฒนา (A)  
  ๙. น าผลที่ได้จากการรายงานผลการตรวจสอบทบทวน
คุณภาพการศึกษามาประชุมเพื่อก าหนดมาตรการเร่งรัด 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป กรณีที่มีปัญหา อุปสรรคที่
ต้องรีบด าเนินการแก้ไข 
  ๑๐. น าผลที่ได้จากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน มาประชุมเพื่อก าหนดวิธีการ/แนวทางยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนร่วมกัน 
๑๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

๑๑. วิธีการ/แนวทางยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 
๑๒. หลักฐาน/เอกสารเผยแพร่
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ขั้นพื้นฐานนฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๖. การประเมิน
คุณภาพภายใน          
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ขั้นท่ี ๑  การวางแผน (P)   
 ๑. ด าเนินการวางแผนร่วมกันของครู นักเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นที่
การศึกษา 
  ๒. ศึกษามาตรฐาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด  การด าเนินการ 
 ๓. จัดท าเคร่ืองมือส าหรับการประเมินตามมาตรฐาน 
 4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ขั้นท่ี ๒  การด าเนินการ (D) 
 ๕. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ด้านคณุภาพผู้เรียนโดย
สถานศึกษา ในประเด็น.. 
        - คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  
       - สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา     
        - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับชั้น   
        - พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน โดยระบุได้ถึง
กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มีความ
เสี่ยง กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และ
เขียน กลุ่มผู้เรียนที่มีคุณลักษณะยังไม่เป็นไปตามที่พึง
ประสงค์  
   ๖. ด าเนินการประเมินคุณภาพประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่
ต้องการประเมิน เช่น ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
ตรวจสอบจากเอกสารหรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เป็นต้น 

๑. ค าสั่ง 
๒. บันทึกการประชุม 
๓. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๔. เคร่ืองมือการประเมิน 
๕. บันทึกการสรุปงานต่างๆ 
๖. สรุป/รายงานโครงการ/
กิจกรรม 
๗. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
๘. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๙.  ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ 
๑๐.ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา     
 



๑๑ 
 

  

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๖. การประเมิน
คุณภาพภายใน          
ตามมาตรฐาน
การศึกษา                   
ของสถานศึกษา (ต่อ) 

ขั้นท่ี  ๓ การตรวจสอบ (C) 
   ๗. ด าเนินการตรวจสอบ ก ากับ นิเทศ  ติดตาม  ได้แก่ 
        - คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  
       - สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา     
        - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับชั้น   
        - พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน โดยระบุได้ถึง
กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มีความ
เสี่ยง  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน กลุ่มผู้เรียนที่มีคุณลักษณะยังไม่เป็นไปตามที่พึง
ประสงค์  
       - คุณภาพประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สามารถด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ทุกมาตรฐาน 
ขั้นท่ี ๔  การปรับปรุงพัฒนา  (A) 
   ๘. น าข้อมูลของผลที่ได้จากกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายใน  ซึ่งได้แก่  คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในแผนงาน/โครงการ/         
กิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และคุณภาพ ประสิทธภิาพของการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ได้แก่ 

- การวางแผน 
- การด าเนินงาน 

    -   การนิเทศติดตาม ประเมินผล          

 

 
 



๑๒ 
 

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๗. การจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
(SAR) 

ขั้นท่ี ๑  การวางแผน (P) 
   ๑. ประชุมปรึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความ
เข้าใจ ความจ าเป็นในการจัดท ารายงาน และก าหนด
ขั้นตอนการจัดท ารายงาน ครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
   ๒. ก าหนดขอบเขตและแนวทางการด าเนินงาน 
   ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
   ๔. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
ขั้นท่ี ๒  การด าเนินงาน (D) 
   ๕. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ครบถ้วนทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
   ๖. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๑. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา   
๒. แผนปฏิบัติการ 
ปีการศึกษา…… 
๓. รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา      
ภายนอก (สมศ.)  
รอบที่ผ่านมา 
๔. มาตรฐานของ
สถานศึกษา 
๕. หลักสูตรสถานศึกษา 
๖. ข้อมูลสารสนเทศ 
๗. ส าเนาบันทึกการ
ประชุม 
๘. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า                      
รายงานการประเมิน
คุณภาพภาพภายใน  
(SAR) 
๙. เคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และผลการประเมิน 
NT / O-NET / LAS 



๑๓ 
 

  

  

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  ตามกฎตามกฎกระทรวงว่าด้วยกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตาเป้าหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๗. การจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
(SAR) (ต่อ) 

   ๗. ยกร่างรายงานประเมินคุณภาพภายใน SAR  ตาม
รูปแบบการเขียนรายงาน 
    ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน  
    ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
    ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
     ส่วนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการน าผลไปใช้ 

ขั้นท่ี ๓  การตรวจสอบ (C) 
   ๘. น าร่างรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอให้
คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย วิพากษ์ 
ปรับปรุง แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ  
ขั้นท่ี ๔  การปรับปรุงพัฒนา  (A)  
   ๙. จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบการเขียน
รายงาน 
   ๑๐. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้
ความเห็นชอบ 
   ๑๑. รายงานหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และแจ้งให้คณะครูรับทราบ 

๑๑. รายงานแผนงาน /
โครงการ/ กิจกรรม         
/ สรุปโครงการต่างๆ  
๑๒. ทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก 
๑๓. ทะเบียนสื่อ /  
การใช้สื่อ  
๑๔. ทะเบียนการใช้
ห้องปฏิบัติการ /  
ห้องพิเศษต่างๆ  
๑๕. ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
๑๖. ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

แนวทางการด าเนินงานการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วย  

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๓๒๕๕๓  
 

องค์ประกอบ วิธีการท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตาเป้าหมาย เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๘. จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ขั้นท่ี ๑  การวางแผน (P) 
   ๑. สร้างจิตส านึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาการศึกษา จะต้องมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
  ๓. ก าหนดเป้าหมาย  แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา  
งบประมาณ 
ขั้นท่ี ๒  การด าเนินงาน (D) 
   ๔. น าผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีในทุกขั้นตอน 
มาวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา และหาแนวทางปรับปรุง 
แก้ไข เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน ออกแบบ และการ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ในปีถัดไปอย่างต่อเน่ือง 
   ๕. วางแผนพัฒนาระบบการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริม
และพัฒนา 
   ๖. ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายของ
สถานศึกษาและบุคลากรภายนอก ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) 
   ๗. ก าหนดมาตรฐานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาอย่างเด่นชัด เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
สถานศึกษาร่วมกัน จัดระบบและโครงสร้าง ที่เหมาะสม  
วางแผนและด าเนินงานตามแผน โดยเน้นระบบคุณภาพ
มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏบิัติอย่างต่อเน่ือง 

๑. บันทึกการประชุม 
๒. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
๔. มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๕. ข้องมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 
๖. รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ประจ าปี 
๗. แบบสรุปการเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ 
๘. อัตลักษณ์/จุดเน้น
ของสถานศึกษา 



๑๕ 
 

คณะผู้จัดท า 

 
ท่ีปรึกษา 

 

นายประกอบ  จันทรทิพย์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี  เขต  ๒ 
นายรอง  ปัญสังกา                รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี  เขต  ๒ 
นายบุญล้น  พิมพาที             รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี  เขต  ๒ 

นายชาญชัย  ทองแสน      รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี  เขต  ๒ 
นายกรจีรพัฒน์  ระวะใจ       รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี  เขต  ๒ 
นายสมหมาย  อุดชาชน                           ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
คณะท างาน 

 
   นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง  ศึกษานิเทศก์  
   นายปัญญา  ศรีบุญเรือง  ศึกษานิเทศก์ 
   นายเวยีงชัย  แสนสกุล  ศึกษานิเทศก์  
   นายไชยสิทธิ์  บุตรี  ศึกษานิเทศก์  
   นายบรรพต  พระยาลอ  ศึกษานิเทศก์  
   นางสาววริศรา  เชิญชม  ศึกษานิเทศก์ 
   นายวิษณุพร  เขียวลุน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 
   นายมนตรี  วงศ์อารีย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 
   นายเทอดศักดิ์  พันธ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 
   นายสมสมัย  ฤทธิ์มหา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 

นายสมัย  บูชาอินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 
นายสมพงษ์  อัยแก้ว    ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 
นายสายัณห์  สิมพา    ผู้อ านวยการโรงเรียนค าเมยวิทยาคม 
นายประยูร  จักรโนวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวาปี 
 

ออกแบบปก/พิมพ์ 
 นางสาววริศรา  เชิญชม   ศึกษานิเทศก์ 

 

 



๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                      
 
 
 
 
 
  


