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เชาวลิ ต ไชยธงรัตน์
ศึกษานิ เทศก์ชานาญการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
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กิ ตติ กรรมประกาศ
รายงานการวิจ ัย เรื่อ งผลการพัฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน
สถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ฉบับนี้ ได้รบั การส่งเสริม
สนับสนุ นจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็ นอย่างดี
จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์พจิ ารณา ตรวจสอบเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ รวมทัง้ ให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานเป็ นอย่างดี ประกอบด้วย นายวินัย
เมฆหมอก ตาแหน่ ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ดร.อภิชยั นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์เชีย่ วชาญ ข้าราชการบานาญ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึก ษาตาก เขต 1 นางสาวชูใจ ทรงเมฆ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ข้าราชการ
บานาญ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิง่ สกุล
ผู้ อ านวยการโรงเรีย น วิท ยะฐานะช านาญการพิ เ ศษ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาตาก เขต 1 นายสุ ร ศัก ดิ ์ เอี่ย มทุ เ รีย น ศึก ษานิ เทศก์ ช านาญการพิเ ศษ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์ คณะครูและผูบ้ ริหารโรงเรียน และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกี่ยวข้อง
ทุกท่านทีม่ ไิ ด้เอ่ยนามไว้ ณ ทีน่ ้ี ทีม่ สี ว่ นช่วยทาให้รายงานการวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี

เชาวลิต ไชยธงรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาผลการด าเนิ น การพัฒ นาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปี
การศึก ษา 2563 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านความรู้ค วามเข้าใจของครูและบุค ลากรทางการ
ศึกษา 2) ด้านการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3) ด้านผล
การด าเนิ น งานของโรงเรียน 4) ด้านความพึงพอใจของครูและบุ ค ลากรทางการศึก ษา กลุ่ ม
ตัว อย่างได้จากการเลือ กแบบเจาะจงโดยเลือ กผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รบั ผิดชอบการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทัง้ สิน้ 214 คน โรงเรียน เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.00 ทุกข้อและมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้
ฉบับ 0.877 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจ้งหนังสือทางราชการถึงทุกโรงเรียนได้ข้ อมูลร้อยละ 100
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean :  )
และ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ผลการวิจยั พบว่า
1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูมคี วามรูค้ วาม
เข้าใจในการบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5 ขัน้ ตอน อยู่ในระดับมาก
2. ด้านการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า
2.1 ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษา มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านการจัดทาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก
2.3 ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีการดาเนินการอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
2.4 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก
2.5 ด้านการการติดตามผลการดาเนินการของสถานศึกษา พบว่า มีการ
ดาเนินการอยู่ในระดับมาก
2.6 ด้านการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง พบว่า มีการดาเนินการ
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด

(2)

3. ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
พบว่า
3.1 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา
2563 ระดับการศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาทีม่ ผี ลการประเมินทีอ่ ยู่ในระดับยอดเยีย่ ม ร้อยละ
22 ระดับดีเลิศ ร้อยละ 50 และระดับดี ร้อยละ 28
3.2 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา
2563 ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า สถานศึกษาทีม่ ผี ลการประเมินระดับยอดเยีย่ ม ร้อยละ
6.55 ระดับระดับดีเลิศ ร้อยละ 42.06 ระดับ และระดับดีรอ้ ยละ 54.21
4. ผลการประเมิน ความพึงพอใจของครูทม่ี ตี ่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563 พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี การศึกษา
2563 การศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำ
การจัดการศึกษาเป็ นภารกิจของรัฐที่จะต้องจัดให้กบั ทุกคนอย่างทัวถึ
่ งและเท่า
และมีคุณภาพตามทีก่ าหนดไว้เป้ าหมายของการจัดการศึกษาคือการศึกษาคือมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนให้เป็ นมนุษย์ ทีส่ มบูรณ์ทงั ้ ร่างกายและจิตใจ อย่างมีสติปัญญา ความรู้ และวัฒนธรรม ใน
การดารงชีวติ สามารถอยู่กบั ผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา 2542 การที่
จะให้ผู้เ รีย นมีคุ ณ ภาพบรรลุ เ ป้ า หมายของการศึกษาได้นัน้ สิ่ง สาคัญ คือ สถานศึก ษาจะต้อ ง
จัดระบบและบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุ นให้บุคลากรทางการศึกษาได้
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุ ณ ภาพ โดยมุ่งเน้ นผู้เ รียนเป็ นสาคัญ มีการกาหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้แผนเป็ นเครื่องมือในการจัดการ
ให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการปรับปรุงมาตรฐานและประเด็จพิจารณาให้สะท้อน
ถึงคุณภาพอย่างแท้จริงกาหนดเกณฑ์และรายการประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment)
ซึ่งเป็ นการประเมินโดยใช้ขอ้ มมูลเชิงประจักษ์ ( Expert Judgment) ปรับกระบวนทัศน์ในการ
ประเมิน และใช้การตรวจทานผลการประมินที่มเี ป้ าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้น ฐานบริบทของ
สถานศึกษา มีการประกาศใช้ก ฎกระทรวงการประกั นคุณภาพการศึกษา พ.ศ 2561 ในการ
ปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อให้มกี ลไกการปฏิบตั ทิ ่ี
เอื้อ ต่อ การดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อ สะท้อ นภาพความส าเร็จ ของการพัฒ นา
คุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี การศึกษาทีผ่ ่านมาภายใต้
บริบทของสถานศึกษาโดยสารสนเทศในรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษานัน้ เป็ น
ผลของการประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาแต่ล ะแห่ งต้อ ง
จัด ท ารายงานผลการประเมิน ตนเองของสถานศึก ษาทุ ก ปี ก ารศึก ษาเพื่อ รายงานผลการ
ดาเนินงานในปี ท่ผี ่านมาให้บุคลากรในสถานศึกษา หน่ วยงานต้นสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง เช่น
นักเรียน ผู้ปกครอง และสาธารณชนรับ ทราบว่าสถานศึกษาได้บริหารจัดการสถานศึกษาและ
จัดการเรียนรูไ้ ด้บรรลุเป้ าหมายทีส่ ถานศึกษาได้วางไว้และเป็ นไปตามทีม่ าตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทีก่ าหนดมากน้อยเพียงใด พร้อมทัง้ เป็ นการนาเสนอแนวทางการพัฒนาตนเองของ
สถานศึกษาในจุดที่ต้องกาได้รบั กาสรพัฒนา เพื่อเป็ นการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของ
ตนเองในอนาคต และหน่วยงานต้นสังกัดสามารถนาผลการประเมินจากรายงานผลการประเมิน
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ตนเองของสถานศึก ษามาเป็ น เครื่อ งมือ ในการบริห ารและจัด การศึก ษาให้มีคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่มคี วามสาคัญยิง่ ที่จะส่งผลให้คุณภาพ
การจัดการศึกษาซึ่งเป็ นสิง่ ทีส่ งั คมให้ความ สนใจและห่วงใย สถานศึกษาจาเป็ นต้องสร้างความ
เชื่อมันให้
่ แก่สงั คมว่า มีความสามารถในการจัดการศึกษาพัฒนา ผูเ้ รียนให้เป็ นคนมีคุณธรรม (ดี)
มีความรู้(เก่ง) และอยู่ในสังคมได้อย่างความสุข กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวง
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
จากรายงานสรุ ป ผลการติด ตามตรวจสอบและประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาประจ าปี
การศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
จากการสังเคราะห์ผลรายงานการประเมินตนเองระดับการศึกษาปฐมวัยพบว่า สถานศึกษาใน
สังกัด ที่เ ปิ ดการสอนในระดับปฐมวัยจานวน 101 โรงเรียน มีการบริหารจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึก ษาขัน้ ปฐมวัยในภาพรวมอยู่ใ นระดับ คุ ณ ภาพดีเ ลิศ โดยผลการประเมิน
มาตรฐานสามารถสรุปได้ดงั นี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยีย่ ม
จานวน 24 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 23.76 คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ จานวน 45 โรงเรียน คิดเป็ น
ร้อยละ 44.55 คุณภาพอยู่ในระดับดี จานวน 32 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 31.68 มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการมีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จานวน 14 โรงเรียน คิดเป็ น
ร้อยละ 13.86 คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ จานวน 48 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 47.52 คุณภาพ
อยู่ในระดับดี จานวน 39 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 38.61 และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์
ทีเ่ น้นเด็กเป็ นสาคัญ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยีย่ ม จานวน 17 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 16.83
คุณภาพอยู่ใ นระดับดีเลิศ จานวน 47 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 46.53 คุณภาพอยู่ในระดับดี
จานวน 37 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 36.63 ส่วนผลรายงานการประเมินตนเองระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐานพบว่า สถานศึกษาในสังกัดจานวน 107 โรงเรียน ส่วนใหญ่มกี ารบริหารจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยผลการประเมิน
มาตรฐานสามารถสรุปได้ ดังนี้ มาตรฐานที1่ คุณภาพของผูเ้ รียน มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
จานวน 3 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 2.80 คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ จานวน 29 โรงเรียน คิดเป็ น
ร้อยละ 27.10 คุณภาพอยู่ในระดับดี จานวน 75 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 70.09 มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริห ารการจัดการ มีคุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดับ ยอดเยี่ ย ม จ านวน 11 โรงเรียน
คิดเป็ นร้อยละ 10.28 คุ ณ ภาพอยู่ใ นระดับ ดีเลิศ จานวน 43 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 40.19
คุณภาพอยู่ในระดับดี จานวน 53 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 49.53 และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยีย่ ม จานวน 2 โรงเรียน
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คิดเป็ นร้อยละ 1.87 คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดับ ดี เลิศ จ านวน 48 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 44.86
คุณภาพอยู่ในระดับดี จานวน 57 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 53.27
จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น โรงเรียน ผลการประกันคุณภาพระดับปฐมวัยยังมี
โรงเรียนร้อ ยละ 50 ที่จะต้อ งพัฒนาให้มีผ ลการประเมินที่สูงขึ้นทุกมาตรฐาน และผลการ
ประกันคุณภาพระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในมาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 3 โรงเรียนร้อยละ
50 ผลการประเมินการประเมิน อยู่ในระดับดีเลิศและดี ดังนัน้ โรงเรียนที่มผี ลการประเมินยังมี
คุณภาพไม่ถงึ ระดับดีเลิศและดีเยีย่ ม ต้องได้รบั การพัฒนา ซึง่ จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั
ในบทบาทของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุ นและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมทัง้ มีการนิเทศติดตาม และส่งเสริม
สนับสนุ นโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี การศึกษา 2563 เพื่อให้โรงเรียนมีพฒ
ั นาการที่ดีข้นึ
จากเดิม จึงได้ทาการศึกษาผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุ น ร่วมพัฒนา การประกันคุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด ให้มคี ุณภาพตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อให้สถานศึกษาปฏิบตั ิงานได้อ ย่างมีประสิทธิภาพแล ะ
ประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
เพือ่ ศึกษาผลการดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปี การศึกษา 2563 ในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ด้านการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ด้านผลการดาเนินงานของโรงเรียน
4. ด้านความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอบเขตของกำรวิ จยั
1.ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามคู่มอื การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
ของ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
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ขัน้ ตอนที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับการนาคู่มอื ไปใช้
ขัน้ ตอนที่ 2 ผูบ้ ริหาร ครู และผูเ้ กีย่ วข้องร่วมกันวางแผนการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ 2561
ขัน้ ตอนที่ 3 ดาเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ พ.ศ 2561
ขัน้ ตอนที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผล การดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ 2561
ขัน้ ตอนที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาการะบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ 2561
2.ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ ำหมำย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 107 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารโรงเรียน 1 คน ครูผรู้ บั ผิดชอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 1 คน รวมทัง้ สิน้ 214 คน
3.ของเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ ได้แก่
3.1 ความรูค้ วามเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2 การดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.3 ผลการดาเนินงานของโรงเรียน
3.4 ด้านความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั
1. สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สามารถดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ได้ตามเกณฑ์การประเมิน
2. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ขอ้ มูลการดาเนินการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1
3. โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีขน้ึ ไปทุกโรงเรียน
นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
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เพือ่ ให้เข้าใจความหมายของคาทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ให้ตรงกัน ผูศ้ กึ ษาจึงกาหนด
ความหมายของคาทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
1. ระบบประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการและแนวทางในการดาเนินการประกัน
คุณภาพเพือ่ สร้างความมันใจให้
่
กบั ผูร้ บั บริการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีเกณฑ์ในการ
พัฒนาทีม่ คี วามชัดเจนและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
2. ระบบการประกันคุ ณ ภาพภายในขอ ง ส ถานศึกษา หมายถึง กระบวนการการ
บริหารจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมันใจให้
่
แก่ผรู้ บั บริการ ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อ ย่ า งมีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาที่ก าหนด โดยด าเนิ น การตาม
หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารประกันคุ ณภาพการศึกษา 6 ขัน้ ตอน ตามกฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนกาหนด
คุณลักษณะและคุณภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ในโรงเรียนของตนเองเพือ่ ใช้เป็ นหลัก
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการเตรียมความพร้อมและมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ และ
สร้างความเข้าใจให้ก ับบุค ลากร วิเ คราะห์ค วามสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษากับผลการ
ดาเนินงานของโรงเรียนจากปี ท่ผี ่านมา กาหนดเป้ าหมายหลักที่เป็ นมาตรฐานและตัวชี้วดั ที่
สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ และต้องมีการระบุเป้ าหมายทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ มีการวิพากษ์/
ประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ
2.2 การจัด ท าแผนพัฒ นาการจัด การศึก ษาของสถานศึก ษา หมายถึง การ
กาหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่โรงเรียนกาหนดด้วย
การรวบรวมข้อ มูล สารสนเทศและวิเ คราะห์ข้อ มูล เกี่ย วกับ สภาพภายในและภายนอกของ
สถานศึกษาการกาหนดกรอบกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาของสถานศึกษา (Strategic Formulation)
การวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-54 ปี การงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของ
โรงเรียน ก าหนดโครงการตามแผนกลยุทธ์รบรรจุใ นแผนปฏิบัติการประจาปี และสรุปเป็ น
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
2.3 การดาเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง
การนาแผนฯ สู่การปฏิบตั ิ โดยการแต่งตัง้ คณะทางานดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ศึกษาและวิเคราะห์แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของโรงเรียน การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมทัง้ 4 งาน ของโรงเรียน การการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี และ มีการจัดทารายงานผลงานโครงการฯ ตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี
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2.4 การประเมิน ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษา
หมายถึง ประเมินคุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรีย น โดยการแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน การสร้างความตระหนักและความสาคัญ
ของการให้กบั บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทราบ การนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมาเป็ นแนวทาง
ในการ กาหนดวิธกี ารประเมินแต่ละ มาตรฐาน การสร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึก ษาและก าหนดเกณฑ์ก ารประเมิน การตรวจสอบผลการด าเนิ นงานตามมาต รฐาน
การศึกษา สรุปผล การตรวจสอบ ผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษามา
วิเคราะห์วาง แผนการพัฒนา / ปรับปรุง การดาเนินงานของสถานศึกษา
2.5 การติด ตามผลการด าเนิ น การให้ มีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษา
หมายถึง การกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของโรงเรียน โดยมี
คณะกรรมการติด ตาม มีเ ครื่อ งมือ การติด ตามผลการด าเนิ น งาน มีก ารติด ตามผลการ
ดาเนินงาน ระหว่างการดาเนินงาน เมื่อเสร็จสิน้ การดาเนินงานและรายงานผลการติดตามการ
ดาเนินงาน
2.6 การจัด ท ารายงานผลการประเมิน ตนเอง หมายถึง การเขีย นผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาว่าได้ดาเนินงานตามมาตรฐานเป็ นอย่างไร โดยมีการแต่งตัง้ คณะทางาน
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนคุณภาพ ของสถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึก ษาของสถานศึก ษา การก าหนดรู ป แบบการรายงานผลการประเมิน ตนเอง ของ
สถานศึก ษา (SAR) และน าเสนอรายงานให้ค ณะกรรมการสถานศึกษาพิจ ารณา ให้ค วาม
เห็นชอบและรับรองผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ผลการด าเนิ น งานของโครงการติด ตามผลการด าเนิ น งานระบบประกัน คุ ณ ภาพ
การศึก ษาภายในสถานศึก ษา หมายถึง การรายงานผลการด าเนิ น งานคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ปี การศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 ประกอบด้วย
3.1 ความรูค้ วามเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง สานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาโดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ทีร่ บั ผิดชอบ
จัด ประชุมชีแ้ จงให้กบั ผูบ้ ริหารและครูใน โรงเรียนในสังกัดเพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
คู่มือ การดาเนินงานการประกันคุ ณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาตาม กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 โดยศึกษาเพิม่ เติมได้ จากคู่มอื การดาเนินงานการประกัน คุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 ที่สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้จดั ทาขึน้
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3.2 การด าเนิ น งานพัฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา
หมายถึงกระบวนการ การบริหารจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 เพือ่ สร้างความมันใจให้
่
แก่ผรู้ บั บริการ ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กาหนด โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ขัน้ ตอน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
3.3 ผลการดาเนินงานของโรงเรียน หมายถึง การรายงานผลการดาเนินงาน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563 ของโรงเรียนใน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
3.4 ด้านความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึงความความ
พึงพอใจต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
4. สถานศึ ก ษาในสังกัด หมายถึง สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาในระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานและระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
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บทที่ 2
เอกสารงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาผลการดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1.ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
2.หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
3. กระบวนการดาเนินการประกันคุณภาพ
4. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- การดาเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
- การติดตามผลการดาเนินการให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
- การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
6. การนิเทศการศึกษา
7. การดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
8. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ น การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาทีส่ ถานศึกษาจัดขึน้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเชื่อ มันให้
่ แ ก่ ผู้มีส่ว นเกี่ ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานัน้ สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้ าประสงค์ของหน่ วยงานต้น
สังกัดหรือ หน่ ว ยงานที่ก ากับดูแ ลให้ส ถานศึกษาแต่ล ะแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษาให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา แต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาทีม่ ุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนทีก่ าหนดไว้จดั ให้
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แ ก่ ห น่ ว ยงานต้นสัง กัด หรือ หน่ ว ยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็ น ประจ าทุ ก ปี ใ ห้
สานักงานดาเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึก ษา และจัด ส่ ง รายงานผลการประเมิน และการติด ตามตรวจสอบดัง กล่ า ว พร้อ ม
ข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานทีก่ ากับดูแลสถานศึกษานัน้
ๆ เพือ่ ให้สถานศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน่วยงานและนักวิชาการ ได้ให้
ความหมายทีส่ อดคล้องกันดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2561 หน้า 9) ได้กล่าวถึงความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึก ษาว่ า เป็ น ระบบที่ส ถานศึก ษาสร้า งความมัน่ ใจ (Assure) แก่ ผู้ร ับ บริก ารทัง้ ผู้เ รีย น
ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถานประกอบการที่รบั ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้า
ทางานว่าสถานศึกษาสามารถ จัดการศึกษาให้มคี ุณภาพได้ตามมาตรฐานทีส่ ถานศึกษากาหนด
ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะ และมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามทีห่ ลักสูตร
กาหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
กระทรวงศึก ษาธิก าร (2561 หน้ า 183) กล่ า วว่ า การประกัน คุ ณ ภาพการศึกษา
(Quality Assurance) เป็ นกลไกสาคัญประการหนึ่งทีจ่ ะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ด าเนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสร้า งความมัน่ ใจ (Assure) ได้ว่ า สถานศึก ษาสามารถจัด
การศึกษาให้มคี ุณภาพ ได้ตามมาตรฐานทีก่ าหนด ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรูค้ วามสามารถและ
มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามทีห่ ลักสูตรกาหนดและทีส่ งั คมต้องการ
ณรงค์ ณ ลาพูน และ เพ็ชรี รูปวิเชตร (2556 หน้า 19) กล่าวว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การดาเนินการใดๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ ต่อ
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ผูป้ กครอง ชุมชน สังคม ว่าการดาเนินงานของสถานศึกษานัน้ ได้เป็ นไปตามพันธกิจ ทีไ่ ด้
ร่วมกันกาหนดไว้ และก่อให้เกิดผลผลิตของการศึกษาทีม่ คี ุณภาพอันพึงพอใจ และพึงประสงค์
ตามทีก่ าหนดไว้
จารึก แก้วบุญปั น (2556 หน้า 11) กล่าวว่าการประกันคุณภาพการศึกษาคือ การ
บริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
ในการที่จะสร้างความพึงพอใจ ความมันใจ
่ และเป็ นหลักประกันต่อผู้ปกครอง ประชาชนและ
สังคมว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้นักเรียนที่จบการศึกษามี
คุณภาพ หรือคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาทีก่ าหนดเป็ นทีย่ อมรับของสังคม
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556 หน้า 7) ให้ความหมาย ของการประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาว่า หมายถึงการดาเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อ สร้างความมันใจต่
่
อผู้ปกครอง
ชุมชน สังคมว่าการดาเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้นัน้ จะให้
ผลผลิตของการศึกษา ทีม่ คี ุณภาพอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของผู้ปกครอง ชุมชนและ
สังคม
สรุปได้ว่า การประกันคุ ณ ภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการการบริห ารจัด
การศึกษา เพื่อสร้างความมันใจ
่ ให้แก่ผรู้ บั บริการ ประกอบด้วยผูเ้ รียน ผูป้ กครอง ชุมชน สังคม
ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ทีก่ าหนด
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกาศ
หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้ ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน, 2554: 131)
1. การประกันคุณภาพเป็ นหน้าทีข่ องบุคลากรทุกคน ทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านตาม
ภารกิจ ทีแ่ ต่ละคนได้รบั มอบหมาย
2. การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการดาเนินงาน ตามความรับผิดชอบของตนให้มี
คุณภาพดียงิ่ ขึน้ เพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คอื ผลรวมของการพัฒนาทัง้ สถานศึกษา
3. การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการ บริหารการศึกษาทีต่ อ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทาเพือ่ เตรียมรับการประเมิน
เป็ นครัง้ คราวท่านัน้
4. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง
ไม่สามารถ ว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่น ๆ ดาเนินการแทนได้
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5. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและนาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2561 หน้า 10-11) ได้กาหนด
หลักการในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. การกระจายอ านาจ (Decentralization) สถานศึก ษามีอิ ส ระและมี ค วาม
คล่ อ งตัวในการบริห ารและตัดสินใจดาเนินงาน ทัง้ ด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ
บุค ลากร และทรัพ ยากร การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและผู้ส อนท าหน้ า ที่ใ นการสอน จัด
กิจกรรมและพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสู ตรได้
อย่างเต็มทีส่ ามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพพืน้ ที่ ความต้องการของชุมชนและสังคม
ได้มากทีส่ ุด
2. การเปิ ด โอกาสการมีส่ว นร่ ว มในการท างาน (Participation) หน่ ว ยงานทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ป ระกอบการ ภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่น /ปราชญ์
ชาวบ้า น เข้า มา มีส่ ว นร่ ว ม ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รีย น ทัง้ ในฐานะเป็ น คณะกรรมการ
สถานศึก ษา หรือ คณะท างานในส่ว นอื่น ๆ ของสถานศึกษา โดยมีก ารร่ ว มกัน คิด ตัด สินใจ
สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมใิ จในความสาเร็จ
ของสถานศึกษา
3. การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา เป็ นเป้ าหมาย (Goals) ที่ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต้องได้รบั รู้เพื่อการพัฒนา
ร่วมกัน และเพื่อการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษาว่า สามารถนาพาผู้เรียน
ไปสู่ม าตรฐานที่ไ ด้ก าหนดร่ ว มกัน ไว้ห รือ ไม่ จากเป้ า หมายและจุ ด เน้ น การพัฒ นาดัง กล่ า ว
สถานศึก ษาต้อ งสร้า งการมีส่ว นร่ ว มในการจัด ท าแผนพัฒ นาคุ ณภาพสถานศึก ษา ( School
Improvement Plan) เลือกกลวิธี การพัฒนาทีเ่ หมาะสมและสามารถทาให้เกิดผลได้อย่างเป็ น
รูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์เป้ า หมายและจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาให้ทุกฝ่ ายได้รบั รู้เพื่อเป็ น
สัญญาประชาคมและเพือ่ ให้ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องมีทศิ ทางการทางานทีช่ ดั เจนสูเ่ ป้ าหมายเดียวกัน
สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา มีหลักการทีส่ าคัญ คือ การกระจายอานาจ
ให้สถานศึกษามีอสิ ระและมีความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยให้การประกันคุณภาพเป็ นส่วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง มีการแสดงความ
รับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และนาผลการประเมินไปใช้ใ นการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
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กระบวนการดาเนิ นการประกันคุณภาพ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2561 หน้า 8-9) กล่าวว่า ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบด้วยกระบวนการดาเนินงานทีส่ มั พันธ์กนั 3 ส่วน
คือ
1. การประเมินคุณ ภาพภายใน ซึง่ ดาเนินการได้โดยสถานศึก ษาเองหรือ การ
ประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาต้องมีการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้า ในการดาเนินโครงการกิจกรรมงานเป็ นระยะ มีผู้รบั ผิดชอบการดาเนินงานเพื่อ
รวบรวมสารสนเทศ และผลการติดตามตรวจสอบมาใช้ป รับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะ
แสดงว่า สถานศึกษาทางานอย่างเป็ นระบบแล้ว ยังเป็ นการเตรียมตัวให้พร้อมรับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่ วยงานต้นสังกัด อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายใน 3 ปี และการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
3. การพัฒนาคุ ณ ภาพการศึกษา เป็ นการดาเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อ ให้เ กิดการ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็ นเป้ าหมาย ในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สถานศึกษาอาจเพิม่ มาตรฐานทีเ่ ฉพาะเจาะจงเหมาะกับสภาพของชุมชน
ได้ มาตรฐาน จะเป็ นกรอบควบคุมการดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
นอกจากนี้ สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน (2561 หน้า 4-6)
ได้อ ธิบ ายกระบวนการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทีส่ มั พันธ์กนั 3 ประการ คือ
1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control) เป็ นการดาเนินงานเพือ่ พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุถงึ มาตรฐานการศึกษาทีก่ าหนด หัวใจสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
คือ การสร้างจิตสานึกให้ทุกคนตระหนักถึงความจาเป็ นของการทางานเป็ นกลุ่ม ทางานอย่างมี
ระบบและทุกคนต้องถือเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อ ง จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ในส่วนทีร่ บั ผิดชอบ ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศนัน้ ให้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนางานเป็ นประจามีการ
เก็บข้อมูล และจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึก ษาให้บรรลุ ถึง มาตรฐานที่ก าหนด ต้อ งมีการจัดท าแผนยุ ทธศาสตร์ โครงการและ
กิจกรรมที่กาหนดเป้ าหมายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน ประการสาคัญต้องมีระบบ
และกลไกการปฏิบัติง านตามแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา รวมทัง้ การติด ตามก ากับ การ
ดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA ของเดมมิง่ (Deming) ซึ่ง
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เป็ นวงจรหลักของการพัฒนาคุณ ภาพที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายเพราะเป็ นกระบวนการที่มกี าร
ตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Act

Plan

ปรับปรุ ง

กำหนดปั ญหำ

ระบบ วิธีกำร

หำสำเหตุ วำงแผน
ร่วมกัน

Check

Do

ติดตำมตรวจสอบ

ลงมือปฏิบัติ

เก็บข้อมูล ยืนยันผล

ตำมแผน

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพของ เดมมิง่
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2561 หน้า 4)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานได้ยกตัวอย่างเทคนิคของการบริหาร
และการจัดการที่ใช้แล้วประสบผลสาเร็จคือ วงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA ของเดมมิง่ เป็ น
กระบวนการตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาตัง้ แต่ขนั ้ วางแผน (Plan) คือการวางแผนในการ
ทางานการปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ (Do) คือการลงมือปฏิบตั ิตามแผนหรือขัน้ ตอนตามแผน
กาหนด การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) คือขัน้ ประเมินการทางานว่าเป็ นไปตามแผนที่
วางไว้แ ละ การนาผลการประเมิน ย้อ นกลับไปทบทวนปรับ ปรุงแก้ไ ขวางมาตรฐานและกาหนด
ขัน้ ตอนใหม่ (Act)
2. การตรวจสอบคุ ณ ภาพ (Quality Audit) เป็ นการดาเนินงานเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุ นก ากับ ติดตามความก้าวหน้ า และยืนยันการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึก ษา ให้บรรลุ เ ป้ าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการ
ดาเนินงานในแต่ละระดับดังนี้
2.1 ระดับสถานศึกษา สถานศึกษาตัง้ คณะท างานขึ้น เพื่อ รวมรวมข้อ มูล
สารสนเทศการด าเนิ น งาน/โครงการ ตลอดปี ก ารศึก ษาทัง้ ด้า นการพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รีย น
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คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการบริหารและจัดการศึกษา และด้านการพัฒ นา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดทาเป็ นระบบข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถนาผลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
ได้ทนั ท่วงที และเป็ นข้อมูลสาหรับประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
2.2 ระดับเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาให้ก ารส่งเสริม
สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลือ ให้ส ถานศึก ษาสามารถด าเนิ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาตาม
มาตรฐานการศึกษาทีก่ าหนดไว้ สถานศึกษาทุกแห่งควรได้รบั การติดตามตรวจสอบคุณภาพจาก
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายใน 3 ปี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา พุ ท ธศัก ราช 2542 สถานศึก ษาที่มีค วามเข้ ม แข็ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริมให้พฒ
ั นาอย่างต่อเนื่อง และยกย่องสถานศึกษาที่มี
รูปแบบการพัฒนาที่ดีให้เป็ นตัวอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได้ สถานศึกษาที่มคี ุณภาพผู้เรียนต่า
หรือมีแนวโน้มต่า อันเนื่องมาจากปั ญหาต่างๆ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรตัง้ คณะทางานเข้า
ไปช่ว ยเหลือ ติดตามความก้าวหน้ าของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและจัดทารายงานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ ทราบ
2.3 ระดับประเทศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานนาข้อ มูล ที่ได้มา
ประกอบการก าหนดนโยบายเพื่อ ส่ง เสริม สนับ สนุ น ผลัก ดัน ให้ส ถานศึก ษาพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานเพื่อ ยกระดับ คุ ณ ภาพสถานศึก ษาที่ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์
ส่งเสริมการมีส่ว นร่ว มระหว่างสถานศึกษา เพื่อ เพิ่มพูนศักยภาพสถานศึกษาให้บริหารและ
จัดการการศึกษาได้อย่างเต็มที่
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็ นการดาเนินงาน เพือ่
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษานาข้อมูลสารสนเทศ และ
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในข้อ 2.1 มาเทียบเคียงกับแนวทางการนา
มาตรฐานการศึกษาทีก่ าหนดทัง้ ในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่การปฏิบตั ิ และ
จัด ท าเป็ น รายงานการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาประจ าปี ข องสถานศึก ษา เพื่อ รายงานต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน
3.2 การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมิน ในส่วนนี้เป็ นการ
ดาเนินงาน โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ทาหน้าที่ประเมินและให้การรับรองว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาที่
กาหนดในทุก ๆ 5 ปี ผลการประเมินในภาพรวมจะนาเสนอรัฐบาล เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การดาเนิ นงาน 3 ข้อดังกล่าวเป็ นกระบวนการที่มี
ความสัม พัน ธ์แ ละส่ง ผลซึ่ง กัน และกัน โดยเฉพาะการติด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ สามารถ
ดาเนินการได้ทงั ้ ในขัน้ การพัฒนาคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
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สรุปได้ว่า กระบวนการดาเนินการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย การประเมิน
คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่ ทัง้
3 ส่วน มีความสัมพันธ์ เกีย่ วเนื่องกันเป็ นวงจรการพัฒนาทีข่ บั เคลื่อนตลอดเวลาอย่างเป็ นระบบ
โดยมีมาตรฐานการศึกษาเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็ นเป้ าหมายหลัก
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
การประเมิน
คุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

การประกัน
คุณภาพที่มี
มาตรฐานเป็ น
เป้ าหมาย

การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 2 แสดงองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่มา : สานักคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2561 : 9)
แนวทางการประเมิ นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการ
มีก ารประกาศให้ใ ช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และระดับ
การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานศู น ย์ก ารศึก ษาพิเ ศษ พ.ศ. 2561 ลงวัน ที่ 6 สิง หาคม 2561ส าหรับ ให้
สถานศึก ษาใช้เ ป็ นแนวทางดาเนินงานเพื่อ การประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษาและ
เตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทาให้เกิดความมันใจแก่
่
ผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซ่งึ มาตรฐาน
จากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็ นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบตั ิได้
จริง ประเมิน ได้จ ริง กระชับ และจ านวนน้ อ ยแต่ ส ามารถสะท้อ นบริบ ทของสถานศึก ษาและ
คุณภาพการศึกษาได้จริงข้อมูลทีไ่ ด้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับ
สถานศึก ษา ระดับเขตพื้นที่ก ารศึกษา ระดับหน่ ว ยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนัน้ การ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นทีค่ ุณภาพผูเ้ รียน คุณภาพผูบ้ ริหารสถานศึกษา และคุณภาพ
ครู มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อกาหนดในกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ กาหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5
ระดับ
ระดับ 1
กาลังพัฒนา
ระดับ 2
ระดับปานกลาง
ระดับ 3
ระดับดี
ระดับ 4
ระดับดีเลิศ
ระดับ 5
ระดับยอดเยีย่ ม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
1.1 ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สารและการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
5) มีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติทด่ี ตี ่องานอาชีพ
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1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด
2) ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
3) การยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
2.1 มีเป้ าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้ าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ได้
3.2 ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
3.5 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
การให้ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานมาตรฐานที่ 1
ระดับ 1 กาลังพัฒนา
1.1 ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
1) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สารและการคิดคานวณ
ต่ากว่าเป้ าหมายทีส่ ถานศึกษากาหนด
2) ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ากว่าเป้ าหมาย
ทีส่ ถานศึกษากาหนด
1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
1) ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ่ากว่าเป้ าหมายทีส่ ถานศึกษากาหนด
2) ผูเ้ รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ากว่าเป้ าหมายทีส่ ถานศึกษา
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กาหนด
ระดับ 2 ปานกลาง
1.1 ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
1) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สารและการคิดคานวณ
เป็ นไปตามเป้ าหมายทีส่ ถานศึกษากาหนด
2) ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีส่ ถานศึกษากาหนด

1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
1) ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ เี ป็ นไปตามเป้ าหมายทีส่ ถานศึกษา
กาหนด
2) ผูเ้ รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็ นไปตามกว่าเป้ าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
ระดับ 3 ดี
1.1 ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
1) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สารและการคิดคานวณ
เป็ นไปตามเป้ าหมายทีส่ ถานศึกษากาหนด
2) ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีส่ ถานศึกษากาหนด
3) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ น ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
4) ผูเ้ รียนมีความรู้ และทักษะพืน้ ฐานในการสร้างนวัตกรรม
5) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
6) ผูเ้ รียนมีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติทด่ี ตี ่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
1) ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ เี ป็ นไปตามเป้ าหมายทีส่ ถานศึกษา
กาหนด
ระดับ 4 ดีเลิ ศ
1.1 ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
1) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สารและการคิดคานวณ
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สูงกว่าเป้ าหมายทีส่ ถานศึกษากาหนด
2) ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้ าหมาย
ทีส่ ถานศึกษากาหนด
3) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้
4) ผูเ้ รียนมีความรู้ และทักษะพืน้ ฐานในการสร้างนวัตกรรม
5) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสือ่ สาร การทางาน
6) ผูเ้ รียนมีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติทด่ี พี ร้อมทีจ่ ะศึกษาต่อใน
ระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ และการทางานหรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
1) ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ สี งู กว่าเป้ าหมายทีส่ ถานศึกษากาหนด
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
1) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สารและการคิดคานวณ
สูงกว่าเป้ าหมายทีส่ ถานศึกษากาหนด
2) ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้ าหมาย
ทีส่ ถานศึกษากาหนด
3) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ น ความคิดเห็น
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบเอกสารทีส่ ะท้อนผลสัมฤทธิของผู
์ เ้ รียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น
แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้
เอกสารการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนทุกระดับชัน้ ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทึกการอ่าน แบบ
สรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โครงงาน ชิ้นงาน
บันทึกการทางานรายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขนั ้ พื้นฐาน ร่องรอยการจัดกิจกรรม
โครงการเอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคมแบบบันทึกพฤติกรรม
ทางสังคม
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สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรีย น เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียน
ตามที่สถานศึกษากาหนด เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิรยิ ามารยาท
การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการทางานร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การร่วมกัน
แก้ไขปั ญหา ฯลฯ
สัมภาษณ์ผเู้ รียนเกี่ยวกับความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย เช่น นักเรียนรูส้ กึ
อย่างไรทีเ่ กิดเป็ นคนในท้องถิน่ นี้ นักเรียนภูมใิ จในสิง่ ใดบ้างในท้องถิน่ นักเรียนชอบหรือไม่ชอบ

คาอธิ บายของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผลการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นคุณภาพของผูเ้ รียนทัง้ ด้านผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สารการคิดคานวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตร
การมีความรู้ ทักษะพืน้ ฐานและเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทเ่ี ป็ น
ค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย การยอมรับทีจ่ ะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทัง้ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
1.1 ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สารและการคิดคานวณ
ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษา
กาหนดในแต่ละระดับชัน้
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแก้ปัญหาผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผูเ้ รียนมี ความสามารถในการรวบรวม
ความรูไ้ ด้ทงั ้ ด้วยตัวเองและการทางานเป็ นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ อาจเป็ นแนวความคิด โครงการ โครงงานชิ้นงาน ผลผลิต
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารผูเ้ รียนมี
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ความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ การพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรูก้ ารสือ่ สาร การทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5) มีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตรสถานศึกษาผูเ้ รียนบรรลุและมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสถานศึกษาจากพืน้ ฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทัง้ มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบ
อื่นๆ
6) มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติทด่ี ตี ่องานอาชีพผูเ้ รียนมีความรู้ ทักษะ
พืน้ ฐานในการจัดการ เจตคติทด่ี พี ร้อมทีจ่ ะศึกษาต่อในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ การทางานหรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนดผูเ้ รียนมีพฤติกรรม
เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
โดยไม่ขดั กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) มีความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย ผูเ้ รียนมีความภูมใิ จในท้องถิน่
เห็นคุณค่าความเป็ นไทย มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและประเพณีไทย รวมทัง้ ภูมิ
ปั ญญาไทย
3) ยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผูเ้ รียนยอมรับและ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมผูเ้ รียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผูอ้ ่นื ไม่มคี วามขัดแย้งกับผูอ้ ่นื
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
ประเด็นพิ จารณา
2.1 มีเป้ าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้ าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
การให้ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานมาตรฐานที่ 2
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ระดับ 1 กาลังพัฒนา
1) เป้ าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดไม่ชดั เจน
2) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่สง่ ผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ระดับ 2 ปานกลาง
1) เป้ าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจนเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ระดับ 3 ดี
1) เป้ าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา เป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีช่ ดั เจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ระดับ 4 ดีเลิ ศ
1) มีเป้ าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็ นไปได้ใน
การปฏิบตั ิ
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีช่ ดั เจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
3) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย เชื่อมโยงกับชีวติ จริง
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท้ ่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
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ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
1) มีเป้ าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็ นไปได้ใน
การปฏิบตั ิ ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีช่ ดั เจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผูเ้ กีย่ วข้องทุก
ฝ่ ายมีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็ นแบบอย่างได้
3) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย เชื่อมโยงกับชีวติ จริง และเป็ นแบบอย่างได้
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มชี ุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท้ ่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบเอกสารเกีย่ วกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/
บุคลากร แผนการกากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัด
สภาพแวดล้อม ฯลฯ
สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร ผูเ้ รียน และผูป้ กครอง
นักเรียนเกีย่ วกับการกาหนดเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น
กระบวนการได้มาของเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทาอย่างไรบ้าง มีขนั ้ ตอนอย่างไร การ
กาหนดเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจดาเนินการอย่างไร ใครมีสว่ นเกีย่ วข้องบ้าง สถานศึกษามี
การดาเนินการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผูบ้ ริหาร ครู และผูเ้ กีย่ วข้องอย่างไร สถานศึกษา
นาแผนไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างไร สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามแผน
อย่างไร ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วมต่อผลการดาเนินการสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร
สถานศึกษามีเครือข่ายในการทางานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีสว่ นร่วมอย่างไร สถานศึกษา
มีการกากับติดตามและวิธกี ารประเมินผลการดาเนินงานอย่างไร ฯลฯ
คาอธิ บาย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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เป็ นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกาหนดเป้ าหมายวิสยั ทัศน์
และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้ าหมาย จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูร้ วมทัง้ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้
2.1 มีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน
สถานศึกษากาหนดเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิน่ วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทัง้ ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ
ทัง้ ในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหาร
อัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน
การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมการวางแผน
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้ าหมายสถานศึกษาบริหารจัดการเกีย่ วกับงานวิชาการ ทัง้ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถชี วี ติ จริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มทีเ่ รียนแบบควบ
รวมหรือกลุ่มทีเ่ รียนร่วมด้วย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพสถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุ น พัฒนาครู บุคลากร ให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มชี ุมชนการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดภาพแวดล้อมทางกายภาพทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรูส้ ถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
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ประเด็นพิ จารณา
3.1 จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ได้
3.2 ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
3.5 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
การให้ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานมาตรฐานที่ 3
ระดับ 1 กาลังพัฒนา
1) จัดการเรียนรูท้ ไ่ี ม่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง
2) ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ ไ่ี ม่เอื้อต่อการเรียนรู้
3) ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างไม่เป็ นระบบ
ระดับ 2 ปานกลาง
1) จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ
2) ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้
3) ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
ระดับ 3 ดี
1) จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ
2) ใช้ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อื้อต่อการเรียนรู้
3) ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
4) มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
5) มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
ระดับ 4 ดีเลิ ศ
1) จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท้ ส่ี ามารถนาสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ
2) ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้
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3) ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ มีขนั ้ ตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธกี าร
วัดและประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับเป้ าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
แก่ผเู้ รียน และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
4) มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก เด็กรักทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละเรียนรูร้ ่วมกันอย่างมี
ความสุข
4) มีชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพระหว่างครูเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
1) จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท้ ส่ี ามารถนาสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และมีการเผยแพร่
2) ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทัง้ ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทีเ่ อือ้ ต่อการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง

3) ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ มีขนั ้ ตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธกี าร
วัดและประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับเป้ าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
แก่ผเู้ รียน และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
4) มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก เด็กรักทีจ่ ะเรียนรู้ และเรียนรูร้ ่วมกันอย่างมี
ความสุข
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพระหว่างครูและผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครู และผูเ้ กีย่ วข้องมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อน
กลับเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้
บันทึกผลหลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ สมุดการบ้านทีแ่ สดงให้เห็นการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ชิน้ งานหรือผลของนักเรียน/แฟ้ มสะสม
งาน สือ่ การเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่นการใช้คาถามทีห่ ลาย
หลายระดับเพื่อส่งเสริมการคิดขัน้ สูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู
ปฏิสมั พันธ์ของครูผเู้ รียน เช่น ความเป็ นกันเองของครูกบั ผูเ้ รียน การสนทนาโต้ตอบของครูกบั
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ผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน ความในใจในการร่วมกิจกรรม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ให้
ผูเ้ รียนปฏิบตั จิ ริง กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องผูเ้ รียน กิจกรรมตอบสนองความสนใจของ
ผูเ้ รียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ
สัมภาษณ์นกั เรียน และครู เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีสว่ นร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมกาหนดเกณฑ์การประเมินงาน/
ชิ้นงานต่าง ๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร นักเรีย นชอบเรียนวิชาอะไร เพราะ
เหตุใด ครูใช้วธิ กี ารวัดและประเมินผลความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารใดบ้าง ฯลฯ
คาอธิ บาย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
เป็ น กระบวนการจัด การเรีย นการสอนตามมาตรฐานและตัว ชี้ ว ัด ของหลัก สู ต ร
สถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง มี
การบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวกสร้างปฏิสมั พันธ์ทด่ี ี ครูรจู้ กั ผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล ดาเนินการ
ตรวจสอบและประเมิน ผู้เ รีย นอย่ า งเป็ นระบบและน าผลมาพัฒ นาผู้เ รีย น รว มทัง้ ร่ ว มกัน
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละนาผลทีไ่ ด้มาให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.1 จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวติ จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั ของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เ น้ นให้ผู้เ รียนได้เ รียนรู้ โดยผ่ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ฉพาะสาหรับผูท้ ่มี คี วามจาเป็ น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผูเ้ รียนได้รบั การฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
3.2 ใช้ส่อื เทคโนโลยีส ารสนเทศ และแหล่ งเรี ยนรู้ท่ีเ อื้อ ต่อ การเรียนรู้มีก ารใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูร้ วมทัง้ ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากสือ่ ทีห่ ลากหลาย
3.3 มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชัน้ เรียน โดย
เน้นการมีปฏิสมั พันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรกั เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักทีจ่ ะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรูร้ ่วมกันอย่างมีความสุข
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ มีขนั ้ ตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธกี ารวัดและประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับเป้ าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่
ผูเ้ รียนเพือ่ นาไปใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ค รูแ ละผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อ งร่ว มกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทัง้ ให้ข้อ มูล
ป้ อนกลับเพือ่ นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การประเมินคุณภาพภายในเพือ่ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเป็ นการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็ นกระบวนการทีส่ ร้างความมันใจแก่
่
ทุกฝ่ ายว่าการจัดการศึกษาทุกระดับมี
คุ ณ ภาพและจะคงรัก ษาไว้ซ่ึงมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้มีการปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วดั ให้มี
จานวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง
ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน รวมทัง้ พัฒนาผูป้ ระเมินภายในให้มมี าตรฐาน
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้คาชีแ้ นะและให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานทีป่ รับใหม่จงึ มีจานวนไม่มาก แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไม่เพิม่ ภาระการจัดทาเอกสาร
ให้สถานศึกษา ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินทีม่ เี ป้ าหมายเพื่อพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของ
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็ นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และ
เป็ น เป้ า หมายส าคัญ ที่สุ ด ที่ผู้มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งทุ ก ฝ่ ายทุ ก คนในสถานศึก ษาต้ อ งรับ รู้ และ
ปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบให้บรรลุถงึ เป้ าหมายคือมาตรฐานทีส่ ถานศึกษากาหนดและร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาทีเ่ กิดขึน้
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็ นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบตั ิได้
จริงประเมินได้จริง กระชับ และจานวนน้ อ ย แต่ส ามารถสะท้อ นบริบทของสถานศึกษาและ
คุณภาพการศึกษาได้จริงข้อมูลทีไ่ ด้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับ
สถานศึก ษา ระดับเขตพื้นที่ก ารศึกษาระดับหน่ ว ยงานต้นสัง กัด และระดับชาติ ดังนัน้ การ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพผูเ้ รียนคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพ
ครู มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อกาหนดในกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ กาหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5
ระดับคือ ระดับกาลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศและระดับยอดเยีย่ ม รายละเอียด
ของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังนี้ ( สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน,2561 หน้า 6-30) มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยแนบ
ท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ฉบับลงวันที่
6 สิงหาคม 2561 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทเ่ี น้นเด็กเป็ นสาคัญ
แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสยั ทีด่ แี ละดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
1.4 มีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา สือ่ สารได้ มีทกั ษะการคิดพืน้ ฐาน และแสวงหาความรูไ้ ด้
คาอธิ บาย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
1.1 มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิ สยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ดี ใช้มอื และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบตั จิ นเป็ น
นิสยั ปฏิบตั ติ นตามข้อตกลงเกีย่ วกับความปลอดภัย หลีกเลีย่ งสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อโรค สิง่ เสพติด
และระวังภัยจากบุคคล สิง่ แวดล้อม และสถานการณ์ทเ่ี สีย่ งอันตราย
1.2 มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ จิ ตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ได้เหมาะสม รูจ้ กั ยับยัง้ ชังใจ
่ อดทนในการ
รอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ้ ่นื มีจติ สานึกและค่านิยม
ทีด่ ี มีความมันใจกล้
่
าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปั น เคารพสิทธิ รูห้ น้าทีร่ บั ผิดชอบ อดทน
อดกลัน้ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามทีส่ ถานศึกษากาหนดชื่นชมและมีความสุขกับ
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
1.3 มีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิ กที่ดีของสังคม
เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวัน มีวนิ ยั ในตนเอง ประหยัดและ
พอเพียงมีสว่ นร่วมดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
เช่น การไหว้ การยิม้ ทักทาย และมีสมั มาคารวะกับผูใ้ หญ่ เป็ นต้น ยอมรับหรือเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิดพฤติกรรม พืน้ ฐานครอบครัว เชือ้ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
เป็ นต้น เล่นและทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง
1.4 มีพฒ
ั นาการด้านสติ ปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิ ดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
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เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผอู้ ่นื เข้าใจ ตัง้ คาถามในสิง่ ทีต่ นเองสนใจหรือสงสัย
และพยายามค้นหาคาตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องทีต่ นเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ
เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็ นต้นและใช้สอ่ื เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย
แม่เหล็ก กล้องดิจติ อล เป็ นต้น เป็ นเครื่องมือในการเรียนรูแ้ ละแสวงหาความรูไ้ ด้
การให้ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 1
ระดับกาลังพัฒนา
1) พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุเป้ าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
ระดับปานกลาง
1) มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม
เป้ าหมายทีส่ ถานศึกษากาหนด
2) มีการจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กทีย่ งั ไม่บรรลุตามเป้ าหมายทีส่ ถานศึกษากาหนด

ระดับดี
1) มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้ าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
ระดับดีเลิ ศ
1) พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้ าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
2) มีการจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
ระดับยอดเยี่ยม
1) มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้ าหมายที่
สถานศึกษากาหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา
2) มีการจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
3) มีสว่ นร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องในการส่งเสริม
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พัฒนาการของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสือ่ เพือ่ การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
คาอธิ บาย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
สถานศึกษาดาเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาทีค่ รอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู
และบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสือ่ เพือ่ การเรียนรู้ และด้านระบบ
ประกันคุณภาพภายในโดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา มีการ
กากับติดตามการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพือ่ สร้างความมันใจต่
่ อคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่ น
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ ดื หยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยโดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ทเ่ี ตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ
เน้นการเรียนรูผ้ ่านการเล่นและการลงมือปฏิบตั ิ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของ
เด็กปกติและกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของครอบครัว ชุมชน และท้องถิน่
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูทจ่ี บการศึกษา
ปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชัน้ เรียน
2.3 ส่งเสริ มให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษามีทกั ษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กใช้ประสบการณ์สาคัญ
ในการออกแบบ การจัดกิจกรรมมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็ นรายบุคคล มี
ปฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั เด็ก และครอบครัว
2.4 จัด สภาพแวดล้ อ มและสื่ อ เพื่ อ การเรี ย นรู้ อย่ า งปลอดภัย และเพี ย งพอ
สถานศึก ษาจัด สภาพแวดล้อ มภายใน และภายนอกห้อ งเรีย นที่ค านึ ง ถึง ความปลอดภัย
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ส่งเสริมให้เ กิดการเรียนรู้เ ป็ นรายบุค คลและกลุ่ม เล่ นแบบร่ว มมือร่ว มใจ มีมุมประสบการณ์
หลากหลาย มีสอ่ื การเรียนรูเ้ ช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สือ่ จากธรรมชาติ สือ่ สาหรับเด็กมุด ลอด
ปี นป่ าย สือ่ เทคโนโลยี สือ่ เพือ่ การสืบเสาะหาความรู้
2.5 ให้บริ การสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สาหรับครู
สถานศึกษาอานวยความสะดวก และให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และ
อุปกรณ์เพือ่ สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู
2.6 มี ร ะบบบริ ห ารคุ ณ ภาพที่ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ายมี ส่ ว นร่ ว ม
สถานศึก ษาก าหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาที่ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐาน
การศึ ก ษาปฐมวัย และอัต ลัก ษณ์ ท่ี ส ถานศึ ก ษาก าหนดจัด ท าแผนพัฒ นาการศึ ก ษาของ
สถานศึก ษาที่ส อดรับ กับ มาตรฐานที่ส ถานศึก ษาก าหนดและด าเนิ น การตามแผน มีก าร
ประเมิน ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษาติด ตามผลการด าเนิ น งานและจัดทา
รายงานผลการประเมิน ตนเองประจ าปี น าผลการประเมิน ไปปรับ ปรุ ง และพัฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา โดยผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้อง ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
การให้ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 2
ระดับกาลังพัฒนา
1) มีหลักสูตรสถานศึกษาทีไ่ ม่ยดื หยุ่น ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
บริบทของท้องถิน่
2) มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
ระดับปานกลาง
1) มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ ดื หยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิน่
2) มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
ระดับดี
1) มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ ดื หยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิน่
2) จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชัน้ เรียน
3) มีการส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์ทส่ี ง่ ผลต่อคุณภาพเด็ก
เป็ นรายบุคคล
4) จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสอ่ื เพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างเพียงพอและ
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หลากหลาย
5) ให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ การเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
6) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาและเปิ ดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
ระดับดีเลิ ศ
1) มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของท้องถิน่
2) จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชัน้ เรียน
3) มีการส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์ทส่ี ง่ ผลต่อคุณภาพเด็ก
เป็ นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา
4) จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสอ่ื เพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างเพียงพอและ
หลากหลาย
5) ให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
6) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหว่างการปฏิบตั งิ านที่
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบตั งิ านและเปิ ด
โอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม

ระดับยอดเยี่ยม
1) มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของท้องถิน่
2) จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชัน้ เรียน
3) มีสว่ นร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
4) มีการส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์ทส่ี ง่ ผลต่อคุณภาพเด็ก
เป็ นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มชี ุมชนการ
เรียนรู้ วิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสอ่ื เพือ่ การเรียนรูอ้ ย่าง
เพียงพอและ หลากหลาย
5) ให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ สนับสนุนการจัด
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ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
6) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ทีเ่ หมาะสมและต่อเนื่อง มีการชีแ้ นะ
ระหว่างการปฏิบตั งิ านส่งผลต่อคุณภาพตามาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการ
ปฏิบตั งิ าน และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมจนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี และ
ได้รบั การยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
3.1. จัดประสบการณ์ทส่ี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือปฏิบตั อิ ย่างมี
ความสุข
3.3 จัดบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ใช้สอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับวัยของเด็ก
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
คาอธิ บาย
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
ครูจดั ประสบการณ์ให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จกั เด็กเป็ น
รายบุค คลและสร้างโอกาสให้เ ด็กทุกคนได้รบั ประสบการณ์ ต รง เล่ นและลงมือ กระทาผ่ าน
ประสาท สัมผัส จัดบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่อื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับวัย มีการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็ นระบบ

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
ครูวเิ คราะห์ขอ้ มูลเด็กเป็ นรายบุคคล จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกจิ กรรมทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการ
เด็กครบทุกด้าน ทัง้ ด้านร่างกายด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิ บตั ิ อย่างมีความสุข
ครูจดั ประสบการณ์ทเ่ี ชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทากิจกรรม
อย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธกี ารเรียนรูข้ องเด็กเป็ น
รายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ
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กระทา และสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ครูจดั ห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพน้ื ทีแ่ สดงผลงานเด็ก พืน้ ทีส่ าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น
ป้ ายนิเทศการดูแลต้นไม้ เป็ นต้น ครูใช้ส่อื และเทคโนโลยีท่เี หมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถกี ารเรียนรูข้ องเด็กเช่น กล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนรูก้ ลุ่มย่อย สื่อ
ของเล่นทีก่ ระตุน้ ให้คดิ และหาคาตอบ เป็ นต้น
3.4 ประเมิ นพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ ง และนาผลการประเมิ นพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธกี ารที่
หลากหลายไม่ใ ช้แ บบทดสอบ วิเ คราะห์ผ ล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
การจัดประสบการณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
การให้ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 3
ระดับกาลังพัฒนา
1) จัดประสบการณ์ทส่ี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ไม่สมดุล
2) ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั กิ จิ กรรมอย่างอิสระตาม
ความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก
ระดับระดับปานกลาง
1) จัดประสบการณ์ทส่ี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่างสมดุล
2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั กิ จิ กรรมอย่างอิสระตาม
ความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก
ระดับระดับดี
1) จัดประสบการณ์ทส่ี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็ นรายบุคคล
2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั กิ จิ กรรม เรียนรูล้ งมือ
กระทาและสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองอย่างมีความสุข
3) มีจดั บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ใช้สอ่ื และ
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เทคโนโลยี ทีเ่ หมาะสมกับวัย
4) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย โดยผูป้ กครอง
และผูเ้ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วม นาผลการประเมินทีไ่ ด้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก
ระดับระดับดีเลิ ศ
1) จัดประสบการณ์ทส่ี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว
ชุมชนและผูเ้ กีย่ วข้อง
2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั กิ จิ กรรม เรียนรูล้ งมือทา
และสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองอย่างมีความสุข
3) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูโ้ ดยเด็กมีสว่ นร่วม
ใช้สอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับวัย
4) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย โดยผูป้ กครอง
และผูเ้ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วม นาผลการประเมินทีไ่ ด้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก
ระดับระดับยอดเยี่ยม
1) จัดประสบการณ์ทส่ี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและ
ผูเ้ กีย่ วข้อง และเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั กิ จิ กรรม เรียนรูล้ งมือทา
และสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองอย่างมีความสุข
3) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูโ้ ดยเด็กมีสว่ นร่วมใช้
สือ่ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับวัย
4) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย โดยผูป้ กครอง และ
ผูเ้ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วม นาผลการประเมินทีไ่ ด้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นกระบวนการดาเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา
เพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมโดยรวมว่าการดาเนินงานของ
สถานศึก ษาจะมีป ระสิทธิภ าพและท าให้ผู้เ รีย นมีคุ ณ ภาพ หรือ คุ ณลักษณะพึง ประสงค์ต าม
มาตรฐานการศึก ษาที่ไ ด้ก าหนดไว้อ งค์ป ระกอบของระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา
ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบเพือ่ ควบคุมคุณภาพการศึกษา
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สถานศึกษาต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานทีส่ ะท้อน
คุ ณ ภาพของผู้เ รีย นและกระบวนการบริห ารและการจัด การ และน าผลไปเปรีย บเทีย บกับ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยงยื
ั ่ นต่อไปในส่วนของ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลังจากสถานศึกษาดาเนินการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษา โดยบุค ลากรภายในสถานศึกษาที่มีหน้ าที่ก ากับ ดูแ ล
สถานศึกษานัน้ และนาผลการประเมินคุณภาพภายในดังกล่ าวมาใช้เป็ นฐานในการวางแผน
พัฒ นามาตรฐานหรือ พัฒ นาเป้ า หมาย และปรับ เปลี่ย นแนวทางการด าเนิ น งานปกติข อง
สถานศึกษา คือ กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพผูเ้ รียนแล้วดาเนินงานตามแผนทีว่ างไว้ควบคู่ไปกับการ
ติดตามตรวจสอบกระบวนการดาเนินงานระหว่างการปฏิบตั ิ และประเมินคุณภาพเปรียบเทียบ
กับเป้ าหมายที่กาหนดพร้อมกับใช้ผลการประเมินเป็ นฐานการยกระดับคุณภาพการศึกษา ใน
วงจรการพัฒนาให้คุณภาพสถานศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลาดับ ทัง้ นี้ทุกสถานศึกษาแนว
ทางการพัฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ต้องพัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริห ารจัด การศึก ษาปกติข องสถานศึก ษา โดยค านึ ง ถึ ง หลัก การและ
กระบวนการสาคัญ ได้แก่ 1) หลักการมีส่วนร่วมแบบร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงคุ ณภาพ
การศึกษาของทุกคนในสถานศึกษา 2) หลักการร่วมรับผิดรับชอบในผลการจัดการศึกษาอย่าง
ตรวจสอบได้ คือมีร่องรอยสารสนเทศสาหรับอธิบายคุณภาพต่อสาธารณชนทีส่ ามารถตรวจสอบ
ได้ และ 3) หลักการประกันคุณภาพเป็ นหน้าที่ของทุกคนในสถานศึกษาที่ต้องรับผิดชอบและ
ร่วมลงมือดาเนินการทุกขัน้ ตอนของการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทัง้ นี้โดย
อาศัยกระบวนการดาเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพแบบ PDCA คือ มีกระบวนการ
วางแผนกาหนดเป้ าหมายคุณภาพ (Plan) ดาเนินการตามแผนควบคู่กบั การติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพระหว่างดาเนินงาน (Do & Check) กระบวนการดาผลการประเมินมาเป็ น
ฐานการตัดสินใจพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพให้สงู ขึน้ ต่อเนื่องตามลาดับ (Act) การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามีจุดมุ่งหมายให้สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุง คุณภาพให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเป้ าหมายที่สาคัญอยู่ทกี ารพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและ
เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาซึ่ง
สถานศึก ษาจะต้ อ งวางแผนพัฒ นาและแผนปฏิบัติก ารที่มีเ ป้ า หมาย ชัด เจน ท าตามแผน
ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบมีความโปร่งใส และมี จิตสานึก
ในการพัฒนาคุณภาพการทางาน ซึ่งบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็ นผู้บริหาร ครู –
อาจารย์ และบุค ลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการดาเนินงานจะต้อ งให้ผู้เกี่ยวข้องเช่น
ผู้เรียน ชุมชน เขตพื้นที่ หรือหน่ วยงานที่กากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดเป้ าหมาย
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วางแผน ติด ตามประเมิน ผล พัฒ นา ปรับ ปรุ ง ช่ ว ยกัน คิด ช่ ว ยกัน ท า ช่ ว ยกัน ผลัก ดัน ให้
สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รบั การศึกษาที่ดีมี คุณภาพ เป็ นไปตามความต้องการ
ของผูป้ กครอง สังคมและประเทศชาติ
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การจัด การศึก ษาของสถานศึก ษา ซึ่ง ต้ อ งก าหนดไว้ใ นแผนพัฒ นาการจัด การศึก ษาของ
สถานศึก ษาที่มีค วามสอดคล้อ งกับมาตรฐานของการประกันคุ ณ ภาพภายใน ประกอบด้ว ย
มาตรฐานด้านผลลัพธ์(มาตรฐานคุณภาพผูเ้ รียน ทีจ่ าแนกเป็ นผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
และคุ ณ ลัก ษณะที่พ ึง ประสงค์ข องผู้เ รีย น) กับ มาตรฐานด้า นกระบวนการ (มาตรฐานด้า น
กระบวนการบริหารและการจัดการ กับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เ น้น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ) โดยสถานศึกษาดาเนินการศึกษา วิเคราะห์สงั เคราะห์ นโยบายทางการจัด
การศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่ วยงานต้นสังกัด จุดเน้นการ
พัฒนากลุ่มเป้ าหมายของการศึกษา ผลทีเ่ กิดจากการสังเคราะห์ผลการประเมินในรอบปี ท่ผี ่าน
มา ที่เน้นเป้ าหมายคุณภาพตามมาตรฐานซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมตลอดกระบวนการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาคุณภาพของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม เพียงพอ ชัดเจน ซึ่ง
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดาเนินการพัฒนา สาหรับการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์
ผ่านแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษาที่ได้จดั สร้างขึ้น
และนาไปสูก่ ารใช้อย่างเป็ นระบบ

การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็ นเรื่องจาเป็ น
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษา ครู และผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ แนวคิดและหลักการพืน้ ฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และประโยชน์ ข องมาตรฐานการศึก ษารายละเอีย ดและ
ความสัม พัน ธ์ข องมาตรฐานการศึก ษาระดับ ต่ า งแนวทางและขัน้ ตอนการจัด ท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การประยุกต์แนวคิดสู่การปฏิบตั ิ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้บริหาร
สถานศึก ษา ครู หรือ ผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อ งในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้อ งกับความต้อ งการจาเป็ นและบริ บทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาส าคัญ ที่
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ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาจึงเกี่ยวข้องกับปั จจัย กระบวนการ และผลผลิตจากการจัด
การศึก ษา เพื่อ การก ากับ ติด ตาม ดู แ ล ตรวจสอบ และประกัน คุ ณ ภาพของสถานศึก ษา
มาตรฐานการศึกษาจึงไม่ไ ด้ห มายถึงคุณภาพด้านใดด้านหนึ่งเท่านัน้ แต่หมายความรวมถึง
ผลผลิตทางการศึกษาทีเ่ กิดกับตัวผูเ้ รียนรอบด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และ
กระบวนการบริห ารจัดการศึกษา การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบและมีคุ ณภาพ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัยการทางานเชิงระบบ (System Approach)การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็ นเป้ าหมายความสาเร็จจึงมี
ความสาคัญในการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะใช้เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึก ษาของสถานศึก ษานอกจากนี้ การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษายัง มี
ความสาคัญต่อการวางรากฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางนโยบายการกาหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคตตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ว อีก ทัง้ ยัง มีค วามส าคัญ ในการใช้เ ป็ น ฐานข้อ มูล สนับ สนุ น การ
ก าหนดคุ ณ ภาพที่ต้ อ งการ เพื่อ การวางแผนระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวได้ ดัง นั น้
มาตรฐานทีส่ ถานศึกษากาหนดขึน้ ต้องครอบคลุมทัง้ ด้านคุณภาพผูเ้ รียน คุณภาพการบริหารและ
การจัดการ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญที่
สะท้อนคุณภาพของการจัดการศึกษาทีแ่ ท้จริงการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามี
ประโยชน์ดงั นี้
1. ช่วยให้สามารถกาหนดเป้ าหมาย นโยบายและแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาได้ชดั เจน
2. สามารถกาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาได้
ตรงตามความของต้องการของสถานศึกษา
3. ใช้เป็ นเครื่องมือในการกากับ การตรวจสอบ การนิเทศ การติดตามและประเมินผล
เพือ่ ให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเข้มแข็ง
4. มีขอ้ มูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานภาพและความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา
กล่าวโดยสรุป การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็ นการกาหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะคุณภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และมาตรฐานทีต่ ้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งและ
เพื่อ ใช้เ ป็ นหลัก ในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริมและการกากับดูแล การตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาควรมีการระบุตวั ชี้วดั ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของ
มาตรฐานนัน้ ๆ ให้ชดั เจน เพือ่ ให้เกิดความสะดวกและเข้าใจตรงกันในการวัดผลประเมินผลและ
การสื่อสารกับผูท้ เ่ี กี่ยวข้องการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็ นการระบุขนั ้ ตอน
หรือ วิธีก ารด าเนิ น งานที่เ กี่ ย วข้อ งกับ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา คณะครู ตัว แทนผู้ ป กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความสาคัญของการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แนวทางการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและประโยชน์ ของมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในแหลักสูตรสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาด้านวิสยั ทัศน์
พันธกิจ นโยบาย เป้ าหมาย สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา การดาเนินการใน
ขัน้ นี้ ค ณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาด าเนิ น การวิเ คราะห์โ ดย
พิจารณาคาสาคัญทีส่ อดคล้องกันในมาตรฐานการศึกษาและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพือ่ ใช้ใน
การกาหนดโครงสร้างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน
การศึกษาด้านคุณภาพผูเ้ รียนตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ตัว
บ่งชี้ตามมาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้ อัตลักษณ์ของสถานศึกษาการ
วิเคราะห์ตวั บ่งชี้มคี วามสาคัญในการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพราะตัวบ่งชี้
เป็ น ตัว ชี้ว ัด ผลการด าเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึก ษาตามมาตรฐาน
การศึก ษาและน าไปสู่ ก ารควบคุ ม ตรวจสอบและประเมิน คุ ณ ภาพการจัด การศึก ษาของ
สถานศึกษา
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ได้มกี ารประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และได้กาหนดไว้ชดั เจนให้
สถานศึกษาแต่ละแห่ง “ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนพัฒนาที่กาหนดไว้ ” เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดได้
ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็ นไปในทิศทางเดียวกับประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรื่อง แนวปฏิบตั กิ ารดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2561 กาหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานดาเนินการ โดยจัดให้มี
ระบบประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษาอย่างเป็ น
ระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของสถานศึกษาจึงต้อง
ขับเคลื่อ นให้ส อดคล้อ งเหมาะสมกับ พื้นฐานของแนวคิด หลักการและความส าคัญ ของการ
วิเคราะห์ ใช้และพัฒนาทีอ่ งิ ต่อการวางแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์โดยใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
สู่ความมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาเป็ นสาคัญตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเป็ น ไปตามเจตนาของการสร้า งระบบการประกัน คุ ณ ภาพทางการศึก ษาที่มี
ประสิทธิภาพโดยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสะท้อนการขับเคลื่อนกระบวนการดาเนินการตาม
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วิสยั ทัศน์และพันธกิจ ทีเ่ ป็ นฉันทามติของผู้ท่รี บั ผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผูร้ บั
โอกาสของการจัด การศึก ษา และผู้ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การจัด การศึก ษาให้ มีคุ ณ ภาพตาม
เจตนารมณ์ ที่ก าหนดไว้ต ามกฎหมายทางการศึกษาที่เ กี่ยวข้อ ง การทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาไปสู่การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เพื่อการดาเนินการตามโครงการ กิจกรรมและ
วัตถุประสงค์ จนกระทังได้
่ ขอ้ มูลสารสนเทศในการจัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ของ
สถานศึกษา ซึ่งมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การบรรลุเป้ าหมายคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บุคลากรผูท้ าหน้าทีด่ งั กล่าว จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติก าร
ประจาปี เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่มปี ระสิทธิภาพ กระทังได้
่ ขอ้ มูลสารสนเทศจากการประเมินผล
การปฏิบตั ปิ ระจาปี ในการนาไปประยุกต์ใช้ สาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีห่ มุนเวียนใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ โดยสถานศึกษาจัดทาเป็ นเอกสารสรุปผลการดาเนินการที่เป็ น
รายงานผลการปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษา และสถานศึกษาจะได้ประโยชน์จากการใช้
เพือ่ การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR: Self - Assessment Report) ได้ต่อไป
กล่าวโดยสรุป การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือทิศทางการ
ทางานของทุกคนเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่าง
สูงสุด การดูแล กากับ ติดตามและนิเทศเป็ นหน้าทีข่ องบุคลากรทุกคน เพือ่ กระตุน้ และส่งเสริมให้
สามารถปฏิบตั งิ านตามแผนที่กาหนดอย่างเหมาะสมและบรรลุผลสาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่สถานศึกษา
จะต้องนารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR: Self - Assessment Report) ของสถานศึกษามา
วิเคราะห์ร่วมกันเพื่อจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนามา
ปรึก ษาหารือ จุ ด ที่ต้ อ งการพัฒ นาร่ ว มกัน ในการวางแผนพัฒ นาการจัด การศึก ษา เพื่อ ให้
สถานศึกษามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนดและเป็ นที่ยอมรับของชุมชน

การดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หมายถึง การนาแผนพัฒนาคุณภาพ
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยจัดทาเป็ นแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ซึง่ ในการจัดแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ควรดาเนินการ ดังนี้
3.1 แต่งตัง้ คณะทางานจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษา โดย
ประกอบด้วยผูเ้ กี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่ าย
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3.2 ศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 วิเคราะห์และจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
3.4 การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี
การประเมิ นผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หมายถึง การ
ควบคุมการประเมินผลและตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาประกาศและกาหนด เป็ นการดาเนินงานโดยสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครัง้ เพือ่ นาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป ควรมีแนวทางการดาเนินงาน ดัง นี้
4.1 ขัน้ ตอนและแนวทางการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยแบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เตรียมการ
1.1 การสร้างความตระหนักและความสาคัญของการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้กบั บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
1.2 พัฒนาความรู้ และทักษะเกีย่ วกับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
1.3 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองและ
วิธกี ารประเมินคุณภาพแนวใหม่ ได้แก่
1.3.1 การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) มีลกั ษณะ
ทีส่ าคัญ ดังนี้
1) มุ่งประเมินงานกิจกรรมในภาพรวมมากกว่าจะประเมิน
องค์ประกอบย่อย ๆ
2) การให้คะแนนสิง่ ทีต่ อ้ งการวัดประเมินแบบกว้าง ๆ
โดยรวม 1 ค่า
3) ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบตั งิ านทีเ่ รียบง่าย
ไม่ซบั ซ้อน
4) มีความรวดเร็วในการประเมิน
5) ผูป้ ระเมินจาเป็ นต้องมีทกั ษะและความรูร้ อบตัว
1.3.2 การตัดสินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert Judgment) การประเมินจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญต้องมีทกั ษะหรือได้รบั การอบรมหรือมี
ประสบการณ์เกีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะประเมิน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอาจใช้ 3-5 หรือมากกว่านี้ตามความ
เหมาะสมขึน้ อยู่ประเด็นและบริบททีเ่ กีย่ วข้อง
1.3.3 การประเมินโดยบุคคลระดับเดียวกัน (Peer Review) เป็ นกระบวนการ
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ตรวจเยีย่ ม ติดตาม ประเมิน โดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ ล้ายกัน เพือ่ ร่วมกันวิเคราะห์ และให้ขอ้ สังเกต ข้อเสนอแนะ
1.4 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาซึง่ จะต้องประกอบด้วยผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนิ นการ
2.1 การวางแผนการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้ าหมายของการ
ประเมิน นากรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาเป็ นแนวทางในการดาเนินงาน กาหนด
วิธกี ารประเมินแต่ละมาตรฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปและรายงานผลการประเมิน
2.2 การดาเนินการตามแผน ประกอบด้วย การสร้างเครื่องมือทีส่ อดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาและกาหนดเกณฑ์การประเมิน โดยเน้นหลักฐานเชิงประจักษ์ทห่ี ลากหลาย
2.3 การตรวจสอบผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา สรุปผล การ
ตรวจสอบการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.4 การนาผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษามา
วิเคราะห์วางแผนการพัฒนา / ปรับปรุง การดาเนินงานของสถานศึกษา เพือ่ นาข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาโรงเรียนให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การจัดทารายงานผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเมื่อสถานศึกษาจัดทารายงานผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา เสร็จแล้ว จะนาข้อมูลมาจัดทารายงานการประเมินผลและพร้อมสรุปแนว
ทางการพัฒนาของสถานศึกษาต่อไป
4.2 กรอบการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
กรอบการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็ นการ
ประเมินตามมาตรฐาน และรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะมีแนว
ทางการดาเนินงานดังต่อไปนี้
4.2.1 การกาหนดกรอบการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา (คู่มอื การดาเนินงานการประกันคุณภาพ สพป.ตาก เขต 1 หน้า 42 )
4.2.2 แบบบันทึกการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา (คู่มอื การดาเนินงานการประกันคุณภาพ สพป.ตาก เขต 1 หน้า 64 )
การติ ดตามผลการดาเนิ นการ
การติดตามผลการดาเนินการ หมายถึง การติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เพือ่ นาข้อมูลเชิง
ประจักษ์ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการดาเนินงานของสถานศึกษาให้มคี ุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา นาเสนอผลการดาเนินงาน เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาต่อไป
ระยะเวลาการติดตามผลการดาเนินงานเพือ่ พัฒนาสถานศึกษาให้มคี ุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาจะกาหนดเป็ น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 ติดตามผลการดาเนินงาน ระหว่างการดาเนินงานพัฒนาการจัด
การศึกษา
ระยะที่ 2 ติดตามผลการดาเนินงาน เมื่อเสร็จสิน้ การดาเนินงานพัฒนาการจัด
การศึกษากรอบการติดตามผลการดาเนินงาน
กรอบการติดตามผลการดาเนินงานเพือ่ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้แบ่ง
การติดตามออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบในการ
ดาเนินงานตามบริบทของสถานศึกษา คือ ด้านปั จจัย / ด้านกระบวนการ / และด้านผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ ซึง่ สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1.1 ด้านปั จจัย ประกอบด้วย
- บุคคล เช่น ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ กีย่ วข้อง
ในสถานศึกษา เป็ นต้น
- ทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณ เช่น หลักสูตสถานศึกษา
สือ่ และเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เป็ นต้น
1.2 ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย
- การบริหารจัดการ เช่น การบริหารแบบมีสว่ นร่วม เป็ นต้น
- กระบวนการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
การจัดบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนการส่งเสริมวินัย
เชิงบวก
- ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เช่น การกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การดาเนินตามแผนทีว่ างไว้เพือ่ ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
1.3 ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ประกอบด้วย
- ผูเ้ รียน เช่น ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ส่วนที่ 2 การกาหนดการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เป็ นการ
ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มคี ุณภาพตามมาตรฐาน
ตารางที่ 1 กระบวนการติ ดตามผลการดาเนิ นงาน ด้านปัจจัย
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องค์ประกอบ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ทรัพยากร
เทคโนโลยี
งบประมาณ

ประเด็นการ
ประเด็น
ติ ดตาม
พิ จารณา
1. จานวนครู
1. มีครูครบชัน้
เพียงพอตามเกณฑ์ 2.

วิ ธีการ
ร่อยรอย/
ตรวจสอบ
หลักฐาน
1. ตรวจเอกสาร 1. เอกสารประจา
ประจาชัน้ เรียน ชัน้ เรียน
2. ตารางสอน

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

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

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

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

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

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

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

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

ตารางที่ 2 กระบวนการติ ดตามผลการดาเนิ นงาน ด้านกระบวนการ
ประเด็นการ
ประเด็น
วิ ธีการ
องค์ประกอบ
ติ ดตาม
พิ จารณา
ตรวจสอบ
การบริหารจัดการ ....................
....................
....................
กระบวนการเรียนรู้ ....................
....................
....................
ระบบประกัน
คุณภาพภายในของ ....................
....................
....................
สถานศึกษา

ร่อยรอย/
หลักฐาน
....................
....................
....................

ตารางที่ 3 กระบวนการติ ดตามผลการดาเนิ นงาน ด้านผลผลิ ตหรือผลลัพธ์
ประเด็นการ
ประเด็น
วิ ธีการ
ร่อยรอย/
องค์ประกอบ
ติ ดตาม
พิ จารณา
ตรวจสอบ
หลักฐาน
ผูเ้ รียน
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

การจัดทารายงานผลการประเมิ นตนเองของสถานศึกษา
การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็ นภารกิจตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สถานศึกษาต้องดาเนินการหลังจากจัดการศึกษา
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ผ่านไปแต่ละปี การศึกษา เพื่อสะท้อนภาพความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี การศึกษาที่ผ่ านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษา
โดยสารสนเทศในรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษานัน้ เป็ นผลของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วม
ในการประเมินและให้ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของตนเอง ซึ่งจะต้องมีการ
ประเมินเป็ นระยะ อย่างสม่าเสมอและใช้ผลการประเมินระหว่างปี ปรับปรุงการทางานตลอดเวลา
ในการประเมิน ผลการด าเนิ น งานแต่ ล ะระยะให้บัน ทึก ข้อ มูล พร้อ มจัด ท าและเก็บ รวบรวม
สารสนเทศและเอกสารร่องรอยหลักฐานอย่างเป็ นระบบไว้ เพื่อนาไปสู่การจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาทีม่ คี ุณภาพต่อไปสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกปี การศึกษา เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในปี ท่ผี ่านมาให้
บุค ลากรในสถานศึก ษา หน่ ว ยงานต้นสังกัด และผู้ท่ีเ กี่ยวข้อ ง เช่น นักเรียนผู้ปกครองและ
สาธารณชนรับทราบว่าสถานศึกษาได้บริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ได้บ รรลุ
เป้ าหมายที่สถานศึกษาได้วางไว้และเป็ นไปตามการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาทีม่ าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทีส่ ถานศึกษากาหนดมากน้อยเพียงใดพร้อม
ทัง้ เป็ นการนาเสนอแนวทางการพัฒนาตนเองของสถานศึกษาในจุดทีต่ ้องได้รบั การพัฒนา เพื่อ
เป็ นการกาหนดทิศทางการดาเนิน งานของตนเองในอนาคตอีกทัง้ หน่วยงานต้นสังกัดสามารถใช้
ผลการประเมิน จากรายงานผลการประเมิน ตนเองของสถานศึก ษาในการตัด สิน ใจก าหนด
นโยบายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป หลังจากดาเนินการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อ มูลสารสนเทศเป็ นผลการประเมินในแต่ล ะมาตรฐานการศึกษาและ
ประเด็นพิจารณาแล้ว จึงเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทีแ่ สดงข้อเท็จจริง
อย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นมีเ นื้ อ หาสาระ และหลัก ฐานที่แ สดงเหตุ ผ ลที่ม าของการให้ร ะดับ
คุ ณ ภาพอย่ า งถู ก ต้อ งละเอีย ดถี่ถ้ว น โดยรูป แบบรายงานประเมิน ตนเองของสถานศึก ษา
(Self-Assessment Report) ควรมีการเรียบเรียงเนื้อหาให้อ่านง่าย ให้เป็ นลาดับ กาหนดหัวข้อ
เรื่องไม่ซบั ซ้น แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปสาหรับผู้บริหาร และส่วนที่ 2 ข้อมูลการ
ประเมินตนเอง ซึ่งในส่วนที่ 2 จะนาเสนอข้อมูลพื้นฐานทัวไป
่ และตอบคาถาม 3 ข้อ คือ ข้อ 1
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีระดับคุณภาพใดข้อ 2 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิง
ประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้าง และข้อ 3แผนงาน แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดขี น้ึ กว่าเดิม แล้วจึง
นาเสนอรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบหลังจากเขียนรายงาน
ประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์ แล้ว ทัง้ นี้ สถานศึกษาจะต้องรายงานและเผยแพร่ผลการประเมิน
ตนเองต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน หน่ วยงานต้นสังกัด ชุมชน และหน่ วยงาน
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ สถานศึกษาสามารถดาเนินการเผยแพร่ผลการประเมินตนเองแก่ผเู้ กี่ยวข้องได้
ตามความเหมาะสม เช่น เว็บไซต์จุลสาร วารสาร แผ่นพับ เสียงตามสาย หนังสือเวียน และการ
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ชีแ้ จงในการประชุมเป็ นต้น และกระบวนการทีส่ าคัญอีกกระบวนการหนึ่งคือการใช้ประโยชน์จาก
ผลการประเมิน โดยหน่ ว ยงานต้ น สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สถานศึก ษาและ
ผู้ เ กี่ย วข้อ งจ าเป็ นอย่ า งยิ่ง ที่จ ะต้ อ งใช้ ข้อ มู ล สารสนเทศผลการประเมิน คุ ณ ภาพภายใ น
สถานศึกษาเพือ่ การตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย วางแผน และดาเนินการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป
การจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซึง่ เป็ นหน้าทีข่ องสถานศึกษาต้อง
ตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริงโดยให้ความสาคัญกับ
การประเมินเชิงคุณภาพผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณควบคู่กนั ไป ซึ่งเมื่อประเมินคุณภาพ
ภายในเสร็จสิน้ สถานศึกษาต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยการจัดทา
รายงานการประเมินตนเองเป็ นการนาเสนอผลการด าเนิ นงานพัฒ นาการจัดการศึกษาของ
สถานศึก ษาในรอบปี ท่ีผ่ านมาซึ่งเป็ นผลมาจากการด าเนิ นงานทัง้ หมดของสถานศึกษา ให้
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทราบเพือ่ นาผลมาสังเคราะห์และร่วมกันพัฒนาต่อไป
การนิ เทศการศึกษา
การนิเทศการศึกษา ในงานศึกษาครัง้ นี้จะกล่าวถึง ความหมายของการนิเทศ
การศึกษา จุดมุ่งหมายการนิเทศการศึกษา หลักการนิเทศการศึกษา กระบวนการนิเทศ
การศึกษา และรูปแบบการนิเทศ ตามลาดับ ดังนี้
ความหมายของการนิ เทศการศึกษา
ความหมายของการนิเทศการศึกษา ได้เปลีย่ นแปลงไปตามวิวฒ
ั นาการของการจัด
การศึกษา ซึง่ ปั จจุบนั ความหมายของการนิเทศการศึกษา มีหน่วยงานและนักวิชาการได้ให้
ความหมายทีส่ อดคล้องกันไว้ ดังนี้
วัช รา เล่ า เรีย นดี (2554 หน้ า 3) สรุ ป ความหมายของการนิ เ ทศว่ า หมายถึ ง
กระบวนการปฏิบตั งิ านร่วมกันด้วยการช่วยเหลือสนับสนุ นส่งเสริมกันและกันระหว่างผู้ให้ก าร
นิเ ทศหรือ ผู้นิเ ทศ และผู้รบั การนิ เ ทศ หรือ ระหว่างเพื่อ นครู เพื่อ ที่จะพัฒนาหรือ ปรับ ปรุ ง
คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูเ พื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการ
เรียนของนักเรียน
อนงค์ศริ ิ วิชาลัย (2557 หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง
กระบวนการในการทางานของผู้นิเทศ และผู้รบั การนิเทศ ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอน ให้บรรลุผล เพื่อให้ผู้เรียนเป็ นคนดี มีความรู้ความสามารถในศาสตร์และศิลป์ แต่ละสาระ
วิชาและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้กจิ กรรม วิธกี าร และสื่อประกอบการนิเทศ
หลากหลาย
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วีรศัก ดิ ์ ชมภูค า (2556 หน้ า 2) สรุปความหมายของการนิเ ทศการศึกษาว่า เป็ น
กระบวนการในการทางานร่วมกันระหว่างผูน้ ิเทศกับผูร้ บั การนิเทศ การนิเทศการศึกษาเป็ นการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพของนัก เรีย น โดยผ่ า นตัว กลาง คือ ครู และบุ ค ลากรอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งทาง
การศึกษา เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลสัมฤทธิอั์ นสูงสุด ในการเรียนของนักเรียน
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2558 หน้า 15-16) สรุปความหมายของการนิเทศว่า การ
นิเทศ หมายถึง กระบวนการจัดบริหารการศึกษาเพื่อชี้แนะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือ
กับครู และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา เพือ่ ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพิม่
คุณภาพของนักเรียนให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของการศึกษา
อัญชลี โพธิทอง
์ (2556 หน้า 67) สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า การ
นิเทศการศึกษาเป็ นกระบวนการในการทางานร่ว มกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รบั การนิเทศ การ
นิเ ทศการศึก ษาเป็ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รีย นโดยผ่ านตัว กลางคือ ครูแ ละบุ ค ลากรอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องทางการศึกษา
สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษาหมายถึงกระบวนการในการทางานร่วมกัน ระหว่าง
ผูใ้ ห้การนิเทศกับผูร้ บั การนิเทศ เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
จุดมุ่งหมายของการนิ เทศการศึกษา
การนิเ ทศการศึก ษา มีค วามซับซ้อ นเพราะเป็ นภารกิจที่เ กี่ยวข้องกับมนุ ษ ย์ การ
กาหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศทีช่ ดั เจนจะเป็ นแนวทางในการปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
กาหนดนัน้ ได้อย่างมีประสิทธิผล (วัชรา เล่าเรียนดี , 2554 หน้า 5) จุดมุ่งหมายหรือความมุ่ง
หมายของการนิเทศการศึกษา มีหน่วยงานและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ดงั นี้
วัชรา เล่าเรียนดี (2554 หน้า 7-8) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศ คือ การ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมพัฒนาความเจริญก้าวหน้า
ในวิชาชีพครูทส่ี ง่ ผลโดยตรงต่อผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยอาศัยการนิเทศช่วยเหลือ แนะนา
ให้ความรูแ้ ละการฝึกปฏิบตั ดิ า้ นการพัฒนาหลักสูตร เทคนิควิธกี ารเรียนการสอนใหม่ๆ การใช้
และการสร้างสือ่ นวัตกรรมด้านการสอนและการทาวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ ให้ครูสามารถปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรืองานในวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
กรองทอง จิรเดชากุล (2556 หน้า 3) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศ มี 2
ข้อ คือ
1. จุดมุ่งหมายทัวไป
่
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1.1 เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบตั กิ ารนิเทศภายในโรงเรียนได้
1.2 เพือ่ พัฒนาความสามารถของครู
1.3 เพือ่ ช่วยเหลือและจัดสรรเครื่องมือ สือ่ การเรียนรูต้ ลอดจนช่วยเหลือและ
ปรับปรุงวิธจี ดั การเรียนรู้
1.4 เพือ่ ให้ครูเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ
2. จุดมุ่งหมายเฉพาะเพือ่ ให้ครูสามารถพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านในเรื่อง
ต่อไปนี้
2.1 เพือ่ ให้สถานศึกษามีแผนการนิเทศภายในโรงเรียน
2.2 เพือ่ เน้นให้มกี ารวิเคราะห์ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและในกลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
2.3 เพือ่ ให้ครูจดั การเรียนการสอนตามแนวปฏิรปู การเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญการบูรณาการ เน้นทักษะกระบวนการคิด ฯลฯ
2.4 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ / วิธจี ดั การเรียนรูข้ องครู
2.5 เพือ่ ให้มกี ารจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
2.6 เพือ่ พัฒนาการใช้สอ่ื และแหล่งเรียนรู้
2.7 เพือ่ ให้มกี ารวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และปรับปรุงกระบวนการวัด
และประเมินผลให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้
อัญชลี โพธิทอง
์ (2558 หน้า 69–70) สรุปความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาที่
แท้จริง มีดงั นี้
1. พัฒนาคน การนิเทศการศึกษาช่วยในการพัฒนาคน ให้เข้าใจวัต ถุ ป ระสงค์ท่ี
แท้ จ ริงของการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ ครูดาเนินการ
สอนตามหลักสูตรและบรรลุผลตามความมุ่งหมายทีก่ าหนดไว้ เข้าใจความต้องการของเด็กและ
ปั ญหาต่างๆ และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่พฒ
ั นาการสอนให้ดยี งิ่ ขึ้น และช่วยแก้ปัญหาเพื่อ
บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
2. เพื่อพัฒนางาน การนิเทศการศึกษาสร้างสรรค์วธิ ีการทางานให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ ทาให้ครูสอนได้ตรงตามหลักสูตร และได้ผลตามทีห่ ลักสูตรมุ่งหมาย พัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ ควบคุมคุณภาพในทุกชัน้ เรียน
และส่งเสริมให้ครูมโี อกาสศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมอยู่เสมอ
3. เพื่อพัฒ นาความสัมพันธ์ของครู ต่อโรงเรียนและประชาคม การนิเทศการศึกษา
ส่งเสริมแนะนาให้ครูมคี วามสัมพันธ์ ทีด่ รี ะหว่างครูกบั นักเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน เพื่อนครูและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2558 หน้า 20) กล่าวว่า การนิเทศการสอน เป็ นการมุ่ง
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึง่ มีดงั นี้
1. เพือ่ การพัฒนาวิชาชีพครู
1.1 การนิเทศการสอนให้ขอ้ มูลแก่ครูในด้านการสอน เพื่อครูจะได้ใช้เป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุงการสอนของตน
1.2 การนิเทศการสอน ช่วยให้ครูได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถในการสอน
1.3 การนิเทศการสอนช่วยส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพการสอนของครู
2. เพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
2.1 เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนในโรงเรียนเพือ่ คุณภาพของ
นักเรียน
2.2 เพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการในโรงเรียน
3. เพือ่ สร้างขวัญและกาลังใจ แก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการนิเทศการสอน
4. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี ระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในการทางานร่วมกัน
สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา เป้ าหมายหลักก็คอื การพัฒนาคน ซึง่
ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู กระตุน้ ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาและครูมกี าร
เปลีย่ นแปลง มีโอกาสศึกษาหาความรู้ มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มคี ุณภาพตามมาตรฐาน ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนทีม่ ุ่งหวัง และมีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ
หลักการนิ เทศการศึกษา
งานการนิเทศการศึกษาหรืองานการนิเทศเป็ นงานที่ปฏิบตั ิกบั ครู เพื่อให้ส่งผลถึง
นักเรียนโดยตรง การจะนิเทศให้บรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้ จาเป็ นต้องมีหลักในการปฏิบตั เิ พื่อให้
การนิเทศการศึกษาเป็ นไปด้วยดีและประสบความสาเร็จ ซึ่งผู้ศกึ ษาได้รวบรวมหลักการนิเทศ
การศึกษาจากนักวิชาการและบุคคลในวงการศึกษาไว้ ดังนี้
กรองทอง จิรเดชากุล (2556 หน้า 5) ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศภายในโรงเรียนว่า
1. การดาเนินการนิเทศ จะต้องดาเนินการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ตามขัน้ ตอน
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
2. บุคลากรทีเ่ ป็ นหลักสาคัญ ในการดาเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน
คือผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3. การนิเทศภายในโรงเรียน จะต้องสอดคล้องกับความต้องการ / จาเป็ นในการ
พัฒนาครูและนักเรียน
ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2556 หน้า 24-25) กล่าวว่า หลักการนิเทศ มีเป้ าหมาย
ย่อย อยู่ท่คี ุณภาพของผู้เรียน การนิเทศการสอน จึงต้องผ่านครูและบุคลากรอื่นทางการศึกษา
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เพื่อจะได้ไปสู่นักเรียน หลักการนิเทศการสอนจึงมุ่งทีค่ รู เพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ในทางทีด่ ขี น้ึ หลักการนิเทศการสอนก็คอื พฤติกรรมของครูทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมนักเรียน หากครู
ได้แสดงถึงความรูค้ วามสามารถและมีพฤติกรรมการสอนทีเ่ หมาะสมแล้ว คุณภาพของนักเรียนก็
จะดีควบคู่ไปด้วย
ศิราภรณ์ เทวะผลิน (2557 หน้า 17) ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศการศึกษา ดังนี้
1. การนิเทศต้องมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการกาหนดนโยบาย จุดมุ่งหมาย
และแนวปฏิบตั ิท่ชี ดั เจนเป็ นไปตามสภาพปั ญหาที่แท้จริง มีววิ ฒ
ั นาการทัง้ เนื้อหา สาระ วัสดุ
อุปกรณ์และ กลวิธใี นการนิเทศ ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
2. การนิเทศเป็ นการกระตุ้น ประสานงานและแนะนาให้เกิดความเจริญงอกงามแก่
ผูส้ อน
และผูเ้ รียน มีการฝึกอบรมวิชาชีพครู ปรับปรุงแผนการสอน ฝึกทักษะ การใช้อุปกรณ์ รวมทัง้
พัฒนาเจตคติและเทคนิควิธสี อนให้มปี ระสิทธิภาพ
3. การนิเทศตัง้ อยู่บนรากฐานประชาธิปไตย ผูน้ ิเทศต้องยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้ผรู้ บั การนิเทศได้แสดงความคิดเห็นตัดสินใจร่วมกัน
4. การนิเทศเป็ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ต้องดาเนินการอย่างเป็ นขัน้ ตอน
โดยมีการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลมาใช้ในการนิเทศ ตลอดจนมีการประเมินและติดตามผล
อัญชลี โพธิทอง
์ (2555 หน้า 93) สรุปว่า หลักการนิเทศการศึกษา เป็ น
กระบวนการส่งเสริมเพือ่ พัฒนาหลักสูตร แบบอย่าง แนวทาง หรือกระบวนการทางาน นาไปสู่
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
อาดัม และดิกกี้ (Adams and Dickey 1956 อ้างใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ,
2558 หน้า 21-24) ได้ให้หลักการพืน้ ฐานเกีย่ วกับการนิเทศการสอน สรุปได้ดงั นี้
1. การนิเทศเป็ นการส่งเสริมความเจริญงอกงาม
2. การนิเทศมีความเป็ นประชาธิปไตย
3. การนิเทศเป็ นกระบวนการสร้างสรรค์
4. การนิเทศยึดหลักการสร้างมนุษย์สมั พันธ์
5. การนิเทศเพือ่ สร้างเสริมขวัญและกาลังใจ
6. การนิเทศเกีย่ วข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน
7. การนิเทศเป็ นการประสานสัมพันธ์ ระหว่างงานนิเทศกับงานอื่นๆ
สรุปได้ว่า หลักการนิเทศการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาครู เพื่อให้ค รูไปพัฒนาผูเ้ รียน การ
นิเทศการศึกษาต้อง ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ มีการกาหนดกระบวนการดาเนินงานที่ชดั เจน
เป็ น ขัน้ เป็ น ตอน ยึด ความถู ก ต้ อ งทางวิช าการ มีค วามเป็ น ประชาธิป ไตย และความเป็ น
วิทยาศาสตร์ทส่ี ามารถตรวจสอบได้
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กระบวนการนิ เทศการศึกษา
กระบวนการนิเทศการศึกษา มีลาดับขัน้ ตอนต่อเนื่องชัดเจน พร้อมด้วยเหตุผลและ
ความเป็ นไปได้ ทัง้ นี้เพื่อให้การดาเนินการในการนิเทศได้รบั ความสาเร็จ นักการศึกษาได้ให้
ทัศนะเกีย่ วกับกระบวนการนิเทศการศึกษา ดังนี้
แฮริส (Harris 1985 อ้ า งใน ปรีย าพร วงศ์ อ นุ ต รโรจน์ , 2558 หน้ า 41-43) ได้
ปรับ เปลี่ย นกระบวนการนิ เ ทศ ซึ่ง เขาเรีย กว่ า Harris’ POLCA ซึ่ง มีอ ยู่ 5 ขัน้ ตอน ได้แ ก่
กระบวนการวางแผน (Planning) กระบวนการจัดระเบียบงาน (Organizing) กระบวนการนา
(Leading) การควบคุม (Controlling) และการประเมินผล (Assessing) เป็ นกระบวนการนิเทศ
6 ขัน้ ตอน คือ
1. การประเมินสภาพการทางาน (Assessing) เป็ นกระบวนการศึกษาถึงสภาพต่างๆ
เพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มูล เพื่อ เป็ น ตัว ก าหนดการเปลี่ย นแปลง ซึ่ง มีข นั ้ ตอนต่ า งๆประกอยด้ว ย การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการสังเกต การทบทวน การวัดพฤติกรรมและการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ทางาน
2. การจัดลาดับความสาคัญของงาน (Prioritizing) เป็ นกระบวนการกาหนดความสาคัญ
ของงาน ตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรมตามลาดับความ ซึง่ ประกอบด้วยงาน ดังนี้การ
ก าหนดเป้ าหมาย การก าหนดวัต ถุ ประสงค์เ ฉพาะ การกาหนดทางเลือ ก และการจัดล าดับ
ความสาคัญของงาน
3. การออกแบบวิธกี ารทางาน (Designing) เป็ นกระบวนการวางแผน หรือกาหนด
โครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยประกอบด้วยงานต่อไปนี้ การจัดสายงาน
การหาวิธีการ นาเอาทฤษฎีหรือหลักการไปสู่การปฏิบตั ิ การเตรียมการต่างๆ ให้พร้อมที่จะ
ทางาน การจัดระบบการทางาน และ การกาหนดแผนงานในการทางาน
4. การจัด สรรทรั พ ยากร (Allocating Resources) เป็ นกระบวนการก าหนด
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการทางานประกอบด้วยการกาหนดทรัพยากร การ
จัดสรรทรัพยากร และการมอบหมายบุคลากรให้ทางาน
5. การประสานงาน (Coordination) เป็ นกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องกับงาน เวลา วัสดุ
อุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวกทุกๆ อย่าง เพือ่ ให้การเปลีย่ นแปลงบรรลุผลซึง่ ประกอบด้วย
การประสานการปฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่าง ๆ ให้ดาเนินการไปด้วยความราบรื่น การสร้างความ
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กลมกลืนและความพร้อมเพรียงกัน การปรับการทางานในส่วนต่าง ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ การ
กาหนดเวลา การสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึน้
6. การอานวยการ (Directing) เป็ นกระบวนการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิด
สภาพที่เ หมาะสมที่จะสามารถบรรลุ ผ ลแห่งการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด ได้แก่ การแต่งตัง้
บุคลากร การกาหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการทางาน การกาหนดระเบียบแบบแผน การ
แนะนาการปฏิบตั งิ าน การตัดสินใจเกีย่ วกับทางเลือก
เอือ้ อารี ท้วมเสม (2558 หน้า 11–18) กาหนดกระบวนการนิเทศ ไว้ 4 ประการคือ
1. นิเทศทางตรง โดยแบ่งพืน้ ทีต่ ามภูมศิ าสตร์เป็ นเขตปฏิบตั กิ ารนิเทศของ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2. นิเทศภายใน ผูน้ ิเทศกระตุน้ นาทางความคิดใหม่ให้เกิดกับครู ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา ครูผสู้ อนภายในโรงเรียนมีหน้าทีน่ ิเทศกันเอง
3. นิเทศทางไกล ผูน้ ิเทศไม่ได้ไปนิเทศด้วยตนเองแต่ใช้วธิ กี ารส่งเสริมการนิเทศโดย
ใช้สอ่ื วีดที ศั น์ เอกสารชุดศึกษาด้วยตนเองในเรื่องทีส่ อดคล้องกับความต้องการจาเป็ นของ
สถานศึกษา
4. นิเทศแบบพีเ่ ลีย้ ง การนิเทศแบบพีเ่ ลีย้ งใช้กบั ครูหรือสถานศึกษาทีอ่ ่อนแอ
ทางด้านการบริหารจัดการศึกษา เช่น โรงเรียนขนาดเล็กทีข่ าดแคลนบุคลากร ครูอตั ราจ้าง ครู
บรรจุใหม่ ครูทไ่ี ม่มวี ชิ าชีพครู ครูทไ่ี ม่พฒ
ั นาตนเอง และอื่น ๆ ซึง่ ผูน้ ิเทศจะต้องช่วยเหลือ ให้
คาปรึกษาเสมือนเป็ นพีเ่ ลีย้ ง
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (2558 หน้า 14) ได้กาหนด
กระบวนการนิเทศตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ทบทวนวิสยั ทัศน์ เป้ าหมายและภารกิจของการนิเทศ
2. ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของการนิเทศ
3. กาหนดสภาพและตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จของการนิเทศ
4. จัดกลุ่มเป้ าหมายตามลาดับก่อนหลังในการพัฒนา
5. นิเทศกลุ่มเป้ าหมายอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
6. สร้างเครือข่ายการนิเทศโดยร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนา เสริมแรงให้ผรู้ บั การนิเทศ
เป็ นระยะๆ
7. สรุป รายงาน และเผยแพร่ผลการนิเทศ
ชัด บุญญา (2556 หน้า 46-47) ได้เสนอกระบวนการนิเทศ โดยนากระบวนการของ
เดมมิง่ (Deming) กระบวนการของเลฮ์แมน (Lehman) มาประยุกต์ใช้มี 8 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การกาหนดปั ญหาและความต้องการจาเป็ น (Needs)
ขัน้ ที่ 2 การกาหนดจุดประสงค์ทว่ี ดั ได้ (Measurable Goals)
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ขัน้ ที่ 3 การกาหนดอุปสรรคและข้อจากัดต่างๆ (Constrains)
ขัน้ ที่ 4 การกาหนดวิธกี ารทีเ่ ป็ นทางเลือกในการแก้ปัญหา (Alternatives)
ขัน้ ที่ 5 การเลือกทางเลือกในขัน้ ที่ 4 มาปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปัญหา (Selection)
ขัน้ ที่ 6 การนาทางเลือกทีเ่ ลือกแล้วไปทดลองใช้ (Implementation)
ขัน้ ที่ 7 การประเมินผลการทดลองเพือ่ พิจารณาดูว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่
(Evaluation)
ขัน้ ที่ 8 การปรับปรุงแก้ไขส่วนทีบ่ กพร่องหลังจากทดลองดูแล้ว (Modification)
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2561 หน้า 7–10) ได้เสนอ
กระบวน การนิเทศการศึกษาไว้ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการ
2. วางแผนและกาหนดทางเลือก
3. สร้างสือ่ เครื่องมือและพัฒนาวิธกี าร
4. ปฏิบตั กิ ารนิเทศ
5. ประเมินผลและรายงานผล
จากการศึกษากระบวนนิเทศการศึกษาของนักการศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
สรุปได้ว่า กระบวนการนิเ ทศการศึกษาประกอบด้วย การสารวจและวิเ คราะห์ข้อ มูล ทัง้ เชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ จัดลาดับความสาคัญของสภาพปั ญหาความต้องการ การวางแผนการ
นิเทศโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ าย การเตรียมการจัดทาคู่มอื การนิเทศ สื่อ อุปกรณ์ท่ี
จาเป็ น ดาเนินการนิเทศตามแผน การวัดและประเมินผลการนิเทศการศึกษา มี การสร้างขวัญ
กาลังใจ และสรุปรายงาน ผลการนิเทศ
รูปแบบการนิ เทศ
รูปแบบและแนวทางการนิเทศการพัฒนาการทางานของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีดงั นี้
การนิ เทศแบบกัลยาณมิ ตรนิ เทศ
สุมน อมรวิวฒ
ั น์ (2558 หน้า 18-20) กล่าวว่ากระบวนการกัลยาณมิตร เป็ น
กระบวนการสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ ชีท้ างบรรเทาทุกข์ และชีส้ ุขเกษม
ศานต์ ดังนี้
การชี้ทางบรรเทาทุกข์ มี 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. การสร้างความไว้วางใจ
2. การกาหนดปั ญหาและแนวทางแก้ไข
3. การศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ร่วมกันถึงสาเหตุของปั ญหา
4. การจัดลาดับความเข้มหรือระดับความซับซ้อนของปั ญหา
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การชีส้ ุขเกษมศานต์ มี 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. การกาหนดจุดหมายของการแก้ปัญหา
2. การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้หรือทางเลือก
3. การจัดลาดับวัตถุประสงค์และวิธกี าร
4. การกาหนดวิธกี ารทีถ่ ูกต้องเหมาะสมในหลายๆ วิธี
สุมน อมรวิวฒ
ั น์ (2557 หน้า 7-9) กล่าวว่า กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ มี
กระบวนการสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. กัลยาณมิตรนิเทศเน้นการนิเทศคน ไม่ใช่นิเทศกระดาษ โดยผูน้ ิเทศต้องให้
ความสนใจ ผูร้ บั การนิเทศ มีการสนทนาเป็ นกลุ่ม และการสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการ
2. กัลยาณมิตรนิเทศเป็ นกระบวนการ “ให้ใจ” และ “ร่วมใจ” จะต้องทาให้ครูมา
ทางาน ด้วยใจ เมื่อทางานจนประสบความสาเร็จ เป็ นความสาเร็จจากความร่วมใจของทุกคน
3. กัลยาณมิตรเริม่ ต้นทีศ่ รัทธา จะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดในการทางานร่วมกัน
ทางานให้เป็ นกระบวนการทางบวก มีการยอมรับ สนับสนุนและเกือ้ กูลกันดูแลเอาใจใส่ซง่ึ กันและกัน
4. กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ เน้นการสร้างสังคมการเรียนรูม้ กี าร
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ โดยค้นหาสิง่ ทีด่ ี ความรูค้ วามสามารถของบุคคลแต่ละคนนามาจัดโอกาส
ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระหว่างกันและกัน
5. กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ มาจากฐานปั ญญาธรรม ฐานเมตตาธรรม
และฐานความเป็ นจริงในชีวติ ซึง่ จะต้องมีการแสวงหาความรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย
ความรักความเมตตาต่อกัน
กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ ทีส่ ามารถนาไปใช้ในการนิเทศการจัดกิจกรรม
การเรียนรูไ้ ด้ เป็ นวิธกี ารนาหลักธรรม ความเป็ นกัลยาณมิตรมาใช้ ตามสาระของหลักอริยสัจ 4
สาระสาคัญ ของกระบวนการกัล ยาณมิต ร มีดงั นี้
1. การสร้างพืน้ ฐานของความไว้วางใจซึง่ กันและกัน ระหว่างผูเ้ กีย่ วข้อง
ได้แก่ ผูน้ ิเทศ - ผูร้ บั การนิเทศ ครู-ศิษย์ การสร้างเสริมคุณธรรมนัน้ เริม่ ต้นด้วยศรัทธา
ดังนัน้ ผูเ้ กีย่ วข้องกับการนิเทศจึงต้อ งจัดกิจกรรมและใช้ส่อื การนิเ ทศเพื่อ สร้างความศรัทธา
และความไว้ว างใจ
2. การนาหลักกัลยาณมิตรมาผสมผสานในกิจกรรมทุกขัน้ ตอน ซึง่ ถ้าได้
จาแนกกัลยาณมิตรธรรม 7 ตามหลักการสอนแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผูน้ ิเทศ ทีเ่ ป็ น
กัลยาณมิตรต้อง มีสงิ่ ต่อไปนี้
2.1 คุณลักษณะทีน่ ่าเคารพและนับถือ
2.2 มีคุณสมบัติ คือ ความรู้ ภูมปิ ั ญญา ประพฤติดี เป็ นผูฝ้ ึกหัดอบรมตน
อยู่เสมอ สามารถสือ่ สาร สร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลีย่ นความคิดกับผูน้ ิเทศได้อย่างดี
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2.3 มีคุณธรรม คือ อดทน ตัง้ ใจนิเทศด้วยความเมตตา ผูน้ ิเทศเป็ น
กัลยาณมิตร จึงมีความจริงใจ มีความรูจ้ ริง มีใจกว้าง นิเทศได้แจ่มแจ้งชัดเจน
3. การจัดขัน้ ตอนการนิเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการปรึกษาหารือ การแนะนาหรือการ
ฝึกอบรม ต้องเป็ นไปตามหลักอริยสัจ เน้นความรูจ้ ริงในทุกข์ ค้นคว้าหาเหตุของทุกข์ มุ่งปฏิบตั ิ
ตามแนวอริยมรรค เพือ่ นาไปสูส่ ภาวะการพ้นทุกข์ทงั ้ สิน้
4. มีความสาคัญอย่างยิง่ คือ ความเมตตากรุณา และความจริงใจทีท่ ุกฝ่ าย มี
ศรัทธาต่อกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกันแก้ปัญหา ต่างฝ่ ายต่างช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และ
เรียนรูจ้ ากกันและกันด้วย ทัง้ นี้มไิ ด้หมายความว่า บุคคลจะขาดความมันใจในตนเองหรื
่
อ
ประเภทคอยพึง่ พาผูอ้ ่นื แต่อย่างเดียว ต้องสามารถผสมผสาน วิธกี ารฝึกหัดอบรมตนเองกับ
วิธกี ารพึง่ พาและการช่วยเกื้อกูลผูอ้ ่นื
มนัสภรณ์ วิฑรู เมธา (2557 หน้า 105) ได้พฒ
ั นากระบวนการกัลยาณมิตรในการ
ให้คาปรึกษา ด้วยความเป็ นกัลยาณมิตร โดยมี 8 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย
1. การสร้างความไว้วางใจ
2. การกาหนดประเด็นปั ญหาและจัดประเด็นปั ญหา
3. การร่วมกันคิดวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
4. การจัดลาดับความเข้มของปั ญหา
5. การกาหนดจุดหมายหรือสภาวะพ้นปั ญหา
6. การร่วมคิดวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของการแก้ปัญหา
7. การจัดจุดหมายของสภาพวะพ้นปั ญหา
8. การปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขปั ญหาตามแนวทางที่ถูกต้อง
การนิ เทศแบบร่วมมือ
วัชรา เล่าเรียนดี (2554 หน้า 129) กล่าวว่าการนิเทศแบบร่วมมือนัน้ ทัง้ ผูน้ ิเทศ
และผูร้ บั การนิเทศ จะร่วมกันตัดสินใจในวิธกี ารแก้ปัญหาและการปฏิบตั งิ านตลอดเวลา ทัง้ ผูร้ บั
การนิเทศและผูน้ ิเทศ จะให้ขอ้ เสนอแนะแก่กนั และกันเพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกันใน
การปฏิบตั ิ ซึง่ พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือมีลกั ษณะและการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) ผู้นิเทศทาความเข้าใจกับ
ปั ญหาที่ผู้รบั การนิเทศพูดถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับปั ญหาที่ผู้รบั การนิเทศ
ได้นาเสนอ
2. การฟั ง (Listening) ผู้นิเทศฟั งอย่างตัง้ ใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ชัดเจนมากขึ้น เกี่ยวกับปั ญหาความคิดเห็นของผู้รบั การนิ เทศที่มตี ่อปั ญหาการสอนของ
ตนเอง
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3. การตอบสนอง (Reflecting) ผู้นิเทศตอบสนองด้วยการรับรู้และสรุป
ปั ญหาของผู้รบั การนิเทศเพื่อให้แน่ ใจว่าเข้าใจตรงกันว่าปั ญหาที่แท้จริงของผู้รบั การนิเทศ
คืออะไร
4. การนาเสนอ (Presenting) ผู้นิเทศเสนอมุมมองและความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับปั ญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา
5. การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) ผู้นิเทศพยายามทาให้ผู้รบั
การนิเทศปรับความเข้าใจตรงกันและมีแนวคิดในการแก้ปัญหาไปในทิศทางที่ตรงกัน
6. การแก้ปัญหา (Problem Solving) ผู้นิเทศและผู้รบั การนิเทศเลือก
ทางเลือก ที่เป็ นไปได้และเหมาะสมไปแก้ปัญหา
7. การกระตุ้นส่งเสริม (Encouraging) เป็ นการกระตุ้นส่งเสริมและการ
ยอมรับข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น จนได้วธิ แี ก้ปัญหาที่ดีและเหมาะสม
8. ขัน้ การเจรจาตกลงร่วมกันเพื่อหาข้อยุติ( Negotiating) เพื่อหาข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็ นที่ยอมรับของทัง้ ผู้นิเทศและผู้รบั การนิเทศ
9. การกาหนดมาตรฐาน (Standardizing) เป็ นข้อตกลงร่วมกันในราย
ละเอียดของแนวทางและแผนปฏิบตั ิ รวมทัง้ กาหนดการ วัน เวลา สถานที่ท่จี ะดาเนินการ
10. การตอบสนอง (Reflecting) เป็ นการพิจารณาสรุปแผนขัน้ สุดท้าย และ
นัดหมาย ดาเนินการตามแผน
ซึง่ สอดคล้อง กับ อัญชลี โพธิทอง
์ (2554 หน้า 184) ทีก่ ล่าวว่า การนิเทศแบบมี
ส่วนร่วม รูปแบบนี้ผนู้ ิเทศกับครูจะมีความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลีย่ น
ความรู้ และการตัดสินใจร่วมกันในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ รวมทัง้ ปั ญหาการสอนของครู ซึง่ มี
พฤติกรรมการนิเทศลาดับขัน้ ตอน ดังนี้
1. ทาความเข้าใจกับปั ญหาเหล่านัน้ ให้ชดั เจน
2. ฟั งปั ญหาด้วยความตัง้ ใจ ก่อนคิดหาวิธีแก้ไขปั ญหา
3. สรุปประเด็น
4. เสนอแนวทางแก้ไขตามทัศนะของผู้นิเทศ
5. ทาปั ญหาให้กระจ่างชัด
6. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
7. กระตุ้นให้มกี ารยอมรับ
8. ค้นหาข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันได้
9. ตัง้ เกณฑ์หรือมาตรฐาน
10. การต่อรองให้มกี ารยอมรับแผนในขัน้ สุดท้ายร่วมกัน
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ทัง้ นี้ วัชรา เล่าเรียนดี (2554 หน้า 130-131) ได้เสนอข้อแนะนาสาหรับผูน้ ิเทศ
ในการเลือกใช้การนิเทศแบบร่วมมือในกรณีต่อไปนี้
1. ในกรณีทผ่ี รู้ บั การนิเทศมีระดับพัฒนาการ ความสามารถในการคิดเชิง
นามธรรมและความเชีย่ วชาญ อยู่ในระดับปานกลาง แต่อาจยังไม่กล้าตัดสินใจเอง โดยเด็ดขาด
ด้วยตัวเอง
2. ในกรณีท่ผี ู้รบั การนิเทศ และผู้นิเทศมีความรู้ความสามารถ
ความสาคัญ เท่าเทียมกัน หรือถ้าผูร้ บั การนิเทศเข้าใจปั ญหามากทีส่ ุดในเรื่องหนึ่ง ผูน้ ิเทศรูแ้ ละ
เข้าใจมากอีกเรื่องหนึ่ง การนิเทศแบบร่วมมือจะช่วยให้ได้แลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดเห็นซึง่ กัน
และกัน
3. ในกรณีทผ่ี รู้ บั การนิเทศและผูน้ ิเทศจะต้องตัดสินใจร่วมกัน และต้องมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในเรื่องที่จะส่งผลถึงผูป้ กครอง ชุมชน หรือผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึน้ ไป
4. ในกรณีทผ่ี รู้ บั การนิเทศและผูน้ ิเทศยอมรับต่อการมีภาระหน้าทีร่ ่วมกัน ใน
การแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือบางเรื่องทีผ่ รู้ บั การนิเทศต้องการมีสว่ นร่วมในการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ แต่ถา้ ไม่ให้ครูมสี ว่ นร่วม อาจเกิดปั ญหาขึน้ ได้
การดาเนิ นงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้จดั ทาคู่มอื การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพือ่ ใช้พฒ
ั นาสถานศึกษาประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน
ได้แก่
ขัน้ ตอนที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับการนาคู่มอื ไปใช้
กิ จกรรม
ประชุมชีแ้ จง นโยบาย วัตถุประสงค์ รายละเอียดของคู่มอื รายละเอียดการ
ดาเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพ พ.ศ.2561
วิ ธีการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 หรือ รองผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายเข้าร่วม
ประชุมร่วมกับศึกษานิเทศก์ทร่ี บั ผิดชอบจัดประชุมชีแ้ จงให้กบั ผูบ้ ริหารและครูใน โรงเรียนทีเ่ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมายเพือ่ สร้างความรู้

59
ความเข้าใจเกีย่ วกับคู่มอื การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 โดยศึกษาเพิม่ เติมได้จากคู่มอื การดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพพ.ศ. 2561
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้จดั ทาขึน้
สื่อ เครื่องมือ
คู่มอื การดาเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561
ระยะเวลา
พ.ค.– มิ.ย.64
ขัน้ ตอนที่ 2 ผูบ้ ริหาร ครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องร่วมกันวางแผนการดาาเนินงานการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 มี 5 กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
กิ จกรรมที่ 1 แต่งตัง้ คณะทางาน/ผู้รบั ผิดชอบ ซึง่ ประกอบด้วย ทีม
บริหาร ทีมปฏิบตั ทิ มี นิเทศ ทีมประเมิน โดยดาเนินการดังนี้
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะครูและบุคลากรทาง
การศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ผูป้ กครองและชุมชนได้มสี ่วนร่วมในการทางาน
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการทางาน/ผูร้ บั ผิดชอบโดยการมี
ส่วนร่วมของจากทุกฝ่ าย ซึ่งได้แบ่งคณะทางานออกเป็ น
2.1 ทีมบริหาร จะประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ ายต่าง ๆ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตัวแทนผูป้ กครองและตัวแทนของชุมชน
2.2 ทีมปฏิบตั ิ ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ ายต่าง ๆ ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชนตัวแทนนักเรียน
2.3 ทีมนิเทศ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ าย ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2.4 ทีมประเมิน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/ฝ่ ายวัดและประเมินผล ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ผูป้ กครอง ชุมชน นักเรียน
กิ จกรรมที่ 2 คณะทางานประชุมเพือ่ กาหนดรายละเอียด แผนการดาเนินงาน
แบบบันทึก ปฏิทนิ การดาเนินงาน โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการทัง้ 4 ทีม
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เพือ่ กาหนดรายละเอียดของการดาเนินงาน กาหนดแผนการดาเนินงานตาม เอกสารคู่มอื การ
ดาเนินงานรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพ พ.ศ.2561
กิ จกรรมที่ 3 ประชุมชีแ้ จงการดาเนิน งานตามแผนการดาเนินงานและราย
ละเอียดตามกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 และการดาเนินงานตามแผน โดยผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาร่วมกับคณะศึกษานิเทศดาเนินการนิเทศตามแผนทีว่ างไว้ โดยทางคณะช่วยดูแล ให้
คาปรึกษา แนะนา แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิ จกรรมที่ 4 การกากับ ติดตามและประเมินผล โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามผลการดาเนินงานตามแผน

กิ จกรรมที่ 5 การสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (professional Learning
Community: PLC) โดย ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดการสร้างทีมซึง่ ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ ายงาน
ครูอาวุโส ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และ คณะ
ศึกษานิเทศก์ร่วมกันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยจะกาหนดเป็ นวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ หลังเลิกเรียน
ใช้เวลา 2 ชัวโมง
่ เป็ นเวลา 1 ภาคเรียน
สื่อ เครื่องมือ
1.คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
2.คู่มอื การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพพ.ศ.2561
3.แผนการดาเนินงาน
4.แบบติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
5.แบบประเมิน
ระยะเวลา
พ.ค.– มิ.ย.64
ขัน้ ตอนที่ 3 ดาเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพ พ.ศ. 2561 มี 3 กิจกรรมดังต่อไปนี้
กิ จกรรมที่ 1 การดาเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ให้คาปรึกษา ชีแ้ นะ แนะนาตามคู่มอื การ
ดาเนินงานดาเนินการประกันคุ ณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุ ณภาพ
พ.ศ. 2561 โดยผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมดาเนินการตามกิจกรรมที่
ก าหนด โดยการมีส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ฝ่ ายด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพของสถานศึก ษาตาม
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กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 ทีส่ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 1 จัดทาขึน้
กิ จกรรมที่ 2 การกากับ ติดตามและประเมินผล โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาร่วม
คณะกรรมการทัง้ 4 ทีม และ คณะศึกษานิเทศก์ วางแผนกากับติดตามระหว่างการดาเนินงาน
เป็ นระยะ ๆ เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าและนาผลมาปรับปรุงต่อไป
กิ จกรรมที่ 3 การสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดการสร้างทีมซึง่ ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ ายงาน
ครูอาวุโสตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และคณะ
ศึกษานิเทศก์ร่วมกันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยจะกาหนดเป็ นวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ หลังเลิกเรียน
ใช้เวลา 2 ชัวโมง
่ เป็ นเวลา 1 ภาคเรียน

สื่อ เครื่องมือ
1.คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
2. คู่มอื การดาเนินงานฯ
3. ใบความรู้
4. แบบฝึกตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
5.แบบติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพฯ
6. แบบประเมินการดาเนินงาน
7.แบบประเมินการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
8. แบบประเมินการจัดกิจกรรม
ระยะเวลา
มิ.ย. 64 – ก.ย.64
ขัน้ ตอนที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผล การดาเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 มี 2 กิจกรรมดังต่อไปนี้
กิ จกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อจัดทากรอบการประเมินประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ตามคู่มือ ฯ ที่ส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ได้จดั ทาขึ้น การสร้า ง
เครื่อ งมือ การเก็บข้อ มูล วิเ คราะห์ข้อ มูล และปรับปรุ งคุ ณ ภาพการประเมิน โดยผู้บ ริห าร
สถานศึกษาร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ร่วมดาเนินการตามกรอบการประเมินทีก่ าหนด โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ ายที่ดาเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพ พ.ศ. 2561 ตามบทบาทหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง บทบาทหน้าทีข่ องผูท้ ่เี กีย่ วข้อง หน้า 5-11 )

62
กิ จกรรมที่ 2 การสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ( Professional Learning
Community : PLC) โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดการสร้างทีมซึง่ ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ ายงาน
ครูอาวุโสตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และ คณะ
ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยจะกาหนดเป็ นวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ หลังเลิกเรียน
ใช้เวลา 2 ชัวโมง
่ เป็ นเวลา 1 ภาคเรียน
สื่อ/เครื่องมือ
1.คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
2. คู่มอื การดาเนินงานฯ
3. แบบประเมินการดาเนินงาน
ระยะเวลา พ.ค.– ก.ย 64

ขัน้ ตอนที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 มี 2 กิจกรรมดังต่อไปนี้
กิ จกรรมที่ 1 ปรับปรุงการดาเนินงานการประกันคุ ณภาพของสถานศึกษาโดยการ
จัดประชุม วางแผนการดาเนินงานครัง้ ต่อไป และจัดทาข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ร่วมดาเนินการตามปรับปรุงการดาเนินงานการประกัน
คุ ณ ภาพของสถานศึก ษาตามที่ก าหนด โดยการมีส่ว นร่ว มจากทุกฝ่ ายที่ด าเนิ นการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 ตามบทบาทหน้าที่ท่ี
เกีย่ วข้อง
กิ จกรรมที่ 2 การสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ( Professional
LearningCommunity : PLC) โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดการสร้างทีมซึง่ ประกอบด้วย หัวหน้า
ฝ่ ายงาน ครูอาวุโส ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
และ คณะ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยจะกาหนดเป็ นวันศุกร์ของทุกสัปดาห์
หลังเลิกเรียนใช้เวลา 2 ชัวโมง
่ เป็ นเวลา 1 ภาคเรียน
สื่อ/เครื่องมือ
1.คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
2. คู่มอื การดาเนินงานฯ
3. แบบประเมินการดาเนินงาน
ระยะเวลา พ.ค.– ก.ย 64
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กัญญดา อนุ วงศ์และพิชญ์ญาภัค เจียมจรัสโชค (2553) ได้ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ
และความคิดเห็น เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พบว่า อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มคี วามรู้เกี่ยวกับ การประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับค่อนข้างดี แต่ยงั มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ ของระดับประเทศ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ทีย่ งั ต้องการ
การ สร้างการรับรู้และความเข้าใจ นอกจากนี้ควรเร่งทาความเข้าใจในรายละเอียดของตัวบ่งชี้
ด้านการวิจยั ทัง้ ในเกณฑ์ของ สกอ.และสมศ เนื่องจากเป็ นจุดเน้นของสถาบันและเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทีก่ าหนด เป็ นอัตลักษณ์ของคณะ เพื่อการมุ่งไปสู่ทศิ ทางและเป้ าหมายเดียวกัน ในส่วน
ของบุ ค ลากรสาย สนับ สนุ น วิช าการ พบว่ า ในภาพรวม มีค วามรู้เ รื่อ งการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาในระดับพอใจ โดยมี ความรูด้ มี าก แต่ยงั ต้องการความรูท้ เ่ี กี่ยวกับ นโยบายและระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ศิรลิ กั ษณ์ สารทอง(2554) ที่ได้ศึกษาสภาพ ความพึงพอใจต่อระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พบว่า ความพึงพอใจต่อระบบ
การประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษาในจังหวัดมีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานประกัน คุณภาพภายในเพื่อให้สถานศึกษาของตนมี
คุณภาพเป็ นทีย่ อมรับ มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ไี ด้รบั การยอมรับจากชุมชนโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดได้จดั การอบรม พัฒนา ให้ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญและวิธกี ารดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในแก่ครูและบุคลากรในสังกัดทาให้เกิดความพึงพอใจต่อ ระบบการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพในระดับมาก
ณฐนนท์ เคนทุม (2557) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความพึงพอใจของ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนเชียงหวาง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 พบว่าความพึงพอใจของครูต่อการดาเนินงานประกัน คุณภาพ
ภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีความตระหนักถึง
ความสาคัญของการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยต้องการให้ โรงเรียนของตนเป็ นที่
ยอมรับในด้านการเป็ น โรงเรียนทีม่ มี าตรฐาน มีความสามารถในการพัฒนา ระบบการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพ ส่งผลดีแก่ผเู้ รียนและได้รบั ความไวว้างใจจากผูป้ กครองในการส่งบุตร หลาน เข้ามารับ
การศึกษา
สมหวัง อาลัยญาติ (2557 หน้า บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริหารสถาน ศึกษากับผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความเห็นว่าผล
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับคือ
1) มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ 2) มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนและแหล่งเรียนรู้
3) มาตรฐานด้านการเรียนการสอนและ 4) มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
นิรชา ชัยศิริรตั นดารง (2558 หน้ า บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา การดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนในอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบว่า 1) การดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมโดยรวมและรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนในอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จาแนกประเภทและขนาดของโรงเรียนโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน
ปารณัท รุจิชยากู ร (2558 หน้ า บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาการประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษา กรณี ศึก ษาโรงเรีย นเทศบาลบ้า นไผ่ พบว่ า มีก าร
ดาเนินการ เมื่อ พิจารณาแต่ล ะด้า น พบว่า ด้านที่มีการด าเนิ นการมากที่สุ ด ปั ญ หาการ
ดาเนินการประกันคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โดยภาพรวมทัง้ 8 ด้าน
พบว่า มีปัญหาในการดาเนินการในเรื่องของการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และ
การดาเนินการด้านการผดุงคุณภาพการศึกษามีปัญหาการดาเนินการมากทีส่ ุด แนวทางในการ
พัฒนาประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ควรมีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประกันคุณภาพภายในแก่บุคลากรให้ความรู้ในเรื่องการ
จัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้ในเรื่องของการเขียนโครงการและการสรุป
ประเมิน ผลโครงการ การมีส่ว นร่ ว มในการด าเนิ น การการวางแผนและจัดท าปฏิทิน ในการ
ปฏิบตั งิ านตามแผนการวางแผนในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามแผน
วาสนา ทวีกาญจน์ (2558 หน้า บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา การดาเนินงานประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ก ารศึก ษาจังหวัดปั ต ตานี พบว่า 1) การดาเนินงานประกันคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน
สถานศึก ษาของผู้บริห ารสถานศึกษาและครูใ นโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัง หวัด ปั ต ตานี โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดับ มาก 2) ผลการเปรีย บเทีย บการ
ดาเนินงานประกันคุ ณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใ น
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดปั ตตานีทม่ี ตี าแหน่งต่างกัน พบว่า มีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 ทัง้ โดยรวมและรายด้าน 3) ผลการเปรียบเทียบการ
ดาเนินงานประกันคุ ณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใ น
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดปั ตตานีทม่ี ปี ระสบการณ์ในการทางานต่างกัน
พบว่า ไม่แตกต่างกัน 4) ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทัง้
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ภาพรวมและรายด้าน เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า โรงเรียนทัง้ 3 ขนาด มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ยกเว้นด้านการปรับปรุงแก้ไขที่โรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลางไม่แตกต่างกันส่วนด้านอื่นๆโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มคี ่าเฉลี่ยมากกว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก
องค์การ วงค์เรือง (2559 หน้า บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา สภาพการดาเนิ นงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่ าน
เขต 2 พบว่าสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมและรายด้าน มีสภาพ
การดาเนินงานอยู่ในระดับมาก และปั ญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านพบว่ามีปัญหาการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อย
อุสมาน หะมิ (2559 หน้า บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา สภาพการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดนราธิวาส พบว่า สภาพการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดนราธิวาส พบว่า อยู่ในระดับมากทัง้ ภาย
รวมและรายด้านและสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในจังหวัดนราธิวาสตามทัศนะของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษาทีม่ ตี าแหน่งและขนาด
ต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกันทัง้ ภาพรวมและรายด้าน
วันทนา เนื้อน้อย (2560) ได้ศกึ ษาการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผลการศึกษา
พบว่า 1) ระดับการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มเี พศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน
ต่างกัน มีระดับการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สานักงาน
เขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1ไม่แตกต่างกัน 3) ปั ญหาในการดาเนินงานระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายะลา เขต 1 ได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรูค้ วามเข้าใจในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ไม่เป็ นระบบ ตลอดจนขาด
การมีส่ว นร่ ว มของบุ ค ลากรที่เ กี่ย วข้อ งในการพัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของ
สถานศึกษา
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บทที่ 3
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
การวิจยั เรื่อง การศึกษาผลการดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปี การศึกษา 2563
ได้ดาเนินการตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูวชิ าการ และครูผรู้ บั ผิดชอบการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และระดับปฐมวัย สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จานวน 107 โรงเรียน รวมทัง้ สิน้ 432 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการเลือกแบบเจาะจงโรงเรียนละ 2 คน โดยเลือกผูบ้ ริหาร
โรงเรียน 1 คน และครูผรู้ บั ผิดชอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1 คน รวมทัง้ สิน้ 214 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับการดาเนินงานการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 1 แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ตาแหน่ง และสถานภาพ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ถามความรูค้ วามเข้าใจของครูเกีย่ วกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Ratting Scale)
ตอนที่ 3 ถามเกีย่ วการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปี การศึกษา 2563 มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Ratting Scale)
ตอนที่ 4 ถามความพึงพอใจถามความพึงพอใจของครูทม่ี ตี ่อการดาเนินงานพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
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ตอนที่ 2 - ตอนที่ 4 ใช้เกณฑ์การประเมินของ บุญชม ศรีสะอาด (2547,
หน้า 30) โดยกาหนดคะแนนและความหมาย ดังต่อไปนี้
คะแนน 5 หมายถึง
มากทีส่ ุด
คะแนน 4 หมายถึง
มาก
คะแนน 3 หมายถึง
ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง
น้อย
คะแนน 1 หมายถึง
น้อยทีส่ ุด
ขัน้ ตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ
ผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือตามลาดับ
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารตารา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา คู่มอื การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้าง
ข้อคาถาม
2. กาหนดขอบข่ายของเนื้อหา ให้สอดคล้องกับคู่มอื การดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3. สร้างแบบสอบถามตามขอบข่ายทีก่ าหนด
4. นาร่างแบบสอบถามไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน ซึง่ ประกอบด้วย
4.1 นายวินัย เมฆหมอก รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบริหารการศึกษา
4.2 ดร.อภิชยั นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์เชีย่ วชาญ (ข้าราชการบานาญ)
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
4.3 นางสาวชูใจ ทรงเมฆ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
(ข้าราชการบานาญ)
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการวัดและประเมินผล
4.4 นายสุรศักดิ ์ เอีย่ มทุเรียน ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
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ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการนิเทศ
4.5 นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิง่ สกุล ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นงานประกันคุณภาพ
5. วิเคราะห์ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC : Item
Objective Congruence) เป็ นรายข้อโดยใช้เกณฑ์ IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่าแบบสอบถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.00 ทุกข้อ
6. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครัง้ เพือ่ ให้เกิดความสมบูรณ์
7. นาแบบสอบตามทีผ่ ่านการเห็นชอบของผูเ้ ชีย่ วชาญไปทดลองใช้ (Try Out
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปหาค่าสม
ประสิทธิอั์ ลฟา (Alpha Coefficient) ด้วยวิธขี องครอนบัค (Cronbach, 1990 p 297, อ้างถึงใน
ประสพชัย พสุนนท์, 2557 หน้า 11) ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับเท่ากับ 0.877
ซึง่ เป็ นแบบสอบถามทีม่ คี ุณภาพสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
8. นาแบบทดสอบทีผ่ ่านการตรวจสอบคุณภาพไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการวิจยั
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
1. ทาหนังสือจากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ถึง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพือ่ ขอ
ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
2. แจ้งหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมด้วยแบบสอบถามถึงโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามระบบทางราชการ
3. ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ ได้รบั แบบสอบถามคืน 214 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีเ่ ก็บรวบรวมได้ทงั ้ หมด
2. การวิเคราะห์แบบสอบถามทีม่ ลี กั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ใช้การวิเคราะห์เพือ่ หาค่าร้อยละ
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ ลี กั ษณะเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพือ่ หาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และแปลความหมายข้อมูลค่าเฉลีย่ (Mean) โดยใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรี
สะอาด (2547, หน้า 30) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 –1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean:  )
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
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บทที่ 4
ผลการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลการดาเนินการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิจยั ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1
2. ด้านความรูค้ วามเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังตารางที่ 2 -3
3. ด้านการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดังตารางที่ 4 - 9
4. ด้านผลการดาเนินงานของโรงเรียน ดังตารางที่ 10 - 11
5. ด้านความพึงพอใจของครู ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 4 แสดงค่าความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 ผูบ้ ริหาร
2 ครูผรู้ บั ผิดชอบการพัฒนาระบบประกันภายใน
สถานศึกษา

จานวนคน
107

ร้อยละ
100

107

100

จากตารางที่ 4 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าด้านผูบ้ ริหารสถานศึกษาซึง่
รวมรักษาการผูบ้ ริหารสถานศึกษาด้วยได้ตอบแบบสอบถามมา จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ
100 และ ด้านครูผรู้ บั ผิดชอบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตอบ
แบบสอบถามมา จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจของครู
ในการบริ หารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายใน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
การบริหารจัดการวงจรคุณภาพ PDCA
การนิเทศภายในโรงเรียนในยุคศตวรรษที่ 21
บทบาทของผูบ้ ริหาร/คณะผูน้ ิเทศภายในโรงเรียน
บทบาทของครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
บทบาทของศึกษานิเทศก์
บทบาทของกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
บทบาทของผูป้ กครอง และชุมชน
บทบาทของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาตาก เขต 1
9 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
รวมเฉลี่ย

4.05
4.63
4.27
4.23
4.60
4.07
4.05

S.D
0.65
0.64
0.67
0.64
0.61
0.68
0.68

ระดับ
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก

4.57

0.67

มากทีส่ ุด

4.66
4.35

0.63
0.65

มากทีส่ ุด
มาก



จากตารางที่ 5 ความรูค้ วามเข้าใจของครูในการบริหารจัดการระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.35)
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจของครูทอ่ี ยู่ในระดับมากทีส่ ุดโดย
เรียงลาดับจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 (  = 4.66) การนิเทศภายในโรงเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 (  = 4.63) และบทบาทของ
ศึกษานิเทศก์ (  = 4.60) ส่วนรายการอื่น ๆ ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจอยู่ในระดับมากทุก
รายการ โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.05 – 4.27
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจ แนวทาง
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ขัน้ ตอน
ข้อ
รายการ
1 ขัน้ ตอนที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับ
การนาคู่มอื ไปใช้
2 ขัน้ ตอนที่ 2 ผูบ้ ริหาร ครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องร่วมกันวาง
แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพของ สถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561
3 ขัน้ ตอนที่ 3 ดาเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
4 ขัน้ ตอนที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผล การดาเนินงาน
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาตาม กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
5 ขัน้ ตอนที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาตาม กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ พ.ศ.2561
6 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
8 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
9 การติดตามผลการดาเนินการของสถานศึกษา
10 การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
รวมเฉลี่ย



S.D

ระดับ

4.71

0.52

มากทีส่ ุด

4.15

0.66

มาก

4.69

0.60

มากทีส่ ุด

4.08

0.63

มาก

4.06

0.65

มาก

4.21
4.24

0.64
0.65

มาก
มาก

4.15

0.62

มาก

4.58
4.64
4.35

0.63
0.59
0.62

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
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จากตารางที่ 6 ความรู้ค วามเข้า ใจแนวทางการพัฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึก ษา 5 ขัน้ ตอน ในภาพรวมครู มีค วามรู้ค วามเข้า ใจอยู่ ใ นระดับ มาก (  = 4.35)
เมื่อ พิจ ารณารายละเอีย ด พบว่ า ความรู้ค วามเข้า ใจที่อ ยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด โดย
เรียงลาดับจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1 สร้างความรูค้ วามเข้าใจ เกี่ยวกับการ
น าคู่ มือ ไปใช้ (  =04.71) ขัน้ ตอนที่ 3 ด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพของสถานศึก ษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 (  =04.69) การจัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเอง(  =04.64) และการติดตามผลการดาเนินการของสถานศึกษา (  =04.58) ส่วนรายการ
อื่น ๆ ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.06 – 4.24
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การดาเนิ นการ
ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อ
รายการ
S.D

1 การเตรียมความพร้อมการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของ สถานศึกษา โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนด
4.75 0.51
มาตรฐานของโรงเรียนและสร้างความเข้าใจให้กบั
บุคลากร
2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษากับผล
4.57 0.59
การดาเนินงานของโรงเรียนจากปี ทผ่ี ่านมา
3 กาหนดมาตรฐานของโรงเรียน โดยมีการกาหนดค่า
เป้ าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของ 4.23 0.63
สถานศึกษา
4 การวิพากษ์/ประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของ
3.99 0.67
สถานศึกษาและค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
5 การนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เสนอต่อ
4.68 0.56
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
6 การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
4.64 0.63
ผูเ้ กีย่ วข้องทราบ
รวมเฉลี่ย
4.48 0.60

ระดับ
มากทีส่ ุด

มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก

จากตารางที่ 7 การดาเนินการด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษา พบว่า ใน
ภาพรวมมีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก (  = 4.48)
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การดาเนินการที่อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อ ย ได้แก่ การเตรียมความพร้อ มการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานของโรงเรียนและสร้างความเข้าใจให้กบั
บุค ลากร(  = 4.75) การนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เสนอต่อ คณะกรรมการ
สถานศึก ษาขัน้ พื้นฐาน (  = 4.68) การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ (  = 4.64) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษากับผลการ
ดาเนินงานของโรงเรียนจากปี ทผ่ี ่านมา (  = 4.57) ส่วนการดาเนินการทีอ่ ยู่ในระดับมากได้แก่
กาหนดมาตรฐานของโรงเรียน โดยมีการกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษา (  = 4.23) และการวิพากษ์/ประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและค่าเป้ าหมายความสาเร็จ(  = 3.99)
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การดาเนิ นการ
ด้านการจัดทาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อ
รายการ
S.D

1 แต่งตัง้ คณะทางานหลายภาคส่วน
4.21 0.68
2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและ
4.14 0.66
ภายนอก ของสถานศึกษา
3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภาพภายในและภายนอก
4.15 0.60
ของสถานศึกษา
4 การกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.30 0.64
เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์
5 การกาหนดกรอบกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาของ
4.19 0.63
สถานศึกษา (Strategic Formulation)
6 การวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี 4.75 0.46
7 การประมาณการงบประมาณรายรับของโรงเรียน
4.29 0.67
เพือ่ ใช้ในการวางแผน
8 การประมาณการงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียน
4.23 0.67
เพือ่ ใช้ในการวางแผน
9 การวิเคราะห์กาหนดโครงการตามแผนกลยุทธ์
4.69 0.57
บรรจุในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
10 จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษา
4.62 0.60
รวมเฉลี่ย
4.36 0.62

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก

จากตารางที่ 8 การดาเนินการด้านการจัดทาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในภาพรวม พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก (  = 4.36)
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การจัดทาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ
มากที่สุดโดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3-5 ปี (  = 4.75) การวิเคราะห์กาหนดโครงการตามแผนกลยุทธ์บรรจุใ น
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี  = 4.69) จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษา (  = 4.62)
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ส่วนรายการอื่น ๆ มีดาเนินการด้านการจัดทาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก
ทุกรายการ โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.14 – 4.30

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การดาเนิ นการ
ด้านการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อ
รายการ
S.D
ระดับ

1 แต่งตัง้ คณะทางานดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร
4.76 0.51
มากทีส่ ุด
ประจาปี
2 ศึกษาและวิเคราะห์แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของโรงเรียน 4.48 0.63
มาก
3 การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ได้อย่าง
4.44 0.65
มาก
ครบถ้วน ครอบคลุมทัง้ 4 งานของโรงเรียน
4 มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
4.67 0.58
มากทีส่ ุด
ราชการประจาปี
5 มีการจัดทารายงานผลงานโครงการฯ ตามแผนปฏิบตั ิ
4.62 0.61
มากทีส่ ุด
ราชการประจาปี
รวมเฉลี่ย
4.59 0.60 มากที่สุด
จากตารางที่ 9 การดาเนินการด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (  = 4.59)
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การดาเนินการทีอ่ ยู่ในระดับมากทีส่ ุดเรียงลาดับจาก
ค่ าเฉลี่ยมากไปหาน้ อ ย ได้แ ก่ แต่งตัง้ คณะทางานดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
(  =4.76) มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี (  = 4.67)
มีการจัดทารายงานผลงานโครงการฯ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี (  = 4.62)
ส่วนการดาเนินการทีอ่ ยู่ในระดับมาก ได้แก่ ศึกษาและวิเคราะห์แผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี ของโรงเรียน (  = 4.48) และการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ได้อย่าง
ครบถ้วน ครอบคลุมทัง้ 4 งานของโรงเรียน (  = 4.44)
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การดาเนิ นการ
ด้านการประเมิ นผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ข้อ
รายการ
S.D
ระดับ

1 มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
4.63 0.62 มากทีส่ ุด
2 มีการสร้างความตระหนักและความสาคัญของการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของ
4.42 0.64
มาก
สถานศึกษาให้กบั บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
3 นากรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาเป็ น
4.58 0.64 มากทีส่ ุด
แนวทางในการ กาหนดวิธกี ารประเมินแต่ละ มาตรฐาน
4 การสร้างเครื่องมือทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษา
4.43 0.67
มาก
และกาหนดเกณฑ์การประเมิน
5 การตรวจสอบผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
4.49 0.68
มาก
สรุปผล การตรวจสอบ
6 นาผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษามาวิเคราะห์วาง แผนการพัฒนา / ปรับปรุง
4.37 0.72
มาก
การดาเนินงานของสถานศึกษา
7 การจัดทารายงานผลการประเมินผลและตรวจสอบ
4.69 0.59 มากทีส่ ุด
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รวมเฉลี่ย
4.52 0.65
มาก
จากตารางที่ 10 การดาเนินการด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก (  = 4.52)
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การดาเนินการที่อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ มีการจัดทารายงานผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา (  = 4.69) มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
(  = 4.63) และนากรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาเป็ นแนวทางในการ กาหนด
วิธกี ารประเมินแต่ละ มาตรฐาน (  = 4.58) ส่วนรายการอื่น ๆ มีดาเนินการด้านการจัดทาตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกรายการโดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.37 – 4.49
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การดาเนิ นการ
ด้านการติ ดตามผลการดาเนิ นการของสถานศึกษา
ข้อ
รายการ
S.D
ระดับ

1 มีคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตาม
มากทีส่ ุด
4.62 0.56
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของโรงเรียน
2 มีเครื่องมือการติดตามผลการดาเนินงาน
4.59 0.63 มากทีส่ ุด
3 การติดตามผลการดาเนินงาน ระหว่างการดาเนินงาน
4.29 0.71
มาก
4 ติดตามผลการดาเนินงาน เมื่อเสร็จสิน้ การดาเนินงาน
4.31 0.70
มาก
5 มีรายงานผลการติดตามการดาเนินงาน
4.54 0.62 มากทีส่ ุด
รวมเฉลี่ย
4.47 0.64
มาก
จากตารางที่ 11 การดาเนินการด้านการการติดตามผลการดาเนินการของสถานศึกษา
ในภาพรวม พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก (  = 4.47)
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การดาเนินการที่อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ มีคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจ าปี ข องโรงเรีย น (  = 4.62) เครื่อ งมือ การติด ตามผลการด าเนิ น งาน (  = 4.59)
รายงานผลการติดตามการดาเนินงาน (  = 4.54)
ส่วนรายการที่มกี ารดาเนินการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ติดตามผลการดาเนินงาน เมื่อ
เสร็จสิน้ การดาเนินงาน (  = 4.31) และการติดตามผลการดาเนินงาน ระหว่างการดาเนินงาน
(  = 4.29)
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ด้านการจัดทารายงานผลการประเมิ นตนเอง
ข้อ
รายการ
1 มีคณะทางานเพือ่ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
2 การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทีส่ ะท้อนคุณภาพ
ของสถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
3 การกาหนดรูปแบบการรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR)
4 นาเสนอรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและรับรองผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
รวมเฉลี่ย

การดาเนิ นการ


S.D

ระดับ

4.59

0.65

มากทีส่ ุด

4.47

0.67

มาก

4.49

0.66

มาก

4.52

0.66

มากทีส่ ุด

4.52

0.66

มากที่สุด

จากตารางที่ 12 การดาเนินการด้านการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง ใน
ภาพรวม พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (  = 4.52)
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การดาเนินการทีอ่ ยู่ในระดับมากทีส่ ุดเรียงลาดับจาก
ค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ มีคณะทางานเพือ่ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (  = 4.59)
นาเสนอรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (  = 4.52)
ส่วนรายการทีม่ กี ารดาเนินการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การกาหนดรูปแบบการรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) (  =4.49) และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่
สะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(  =4.47)
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ตารางที่ 13 ผลการประเมิ นระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปี การศึกษา 2563 การศึกษาระดับปฐมวัย

40
37
23
100

40.00
37.00
23.00
100.00

19
52
29
100

19.00
52.00
29..00
100.00

ร้อยละ

ร้อยละ

23.00
51.00
26.00
100.00

มฐ.3 การจัดประสบการณื
ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ(ร.ร.)

มฐ.1 คุณภาพของเด็ก(ร.ร.)

23
51
26
100

ร้อยละ

ร้อยละ

5
4
3
2
1
รวม

จานวน ร.ร.

ระดับ
คุณภาพ
ที่ผ่าน

มฐ.2กระบวนการบริ หาร
และการจัดการ (ร.ร.)

รายมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

ภาพรวม

20
51
29
100

20.00
51.00
29.00
100.00

จากตารางที่ 13 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปี การศึกษา 2563 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยในภาพรวมทุกมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินทีอ่ ยู่ในระดับ
ยอดเยีย่ ม (ระดับ 5 ) มีจานวน 23 โรง คิดเป็ นร้อยละ 23 ระดับดีเลิศ (ระดับ 4 ) มีจานวน 51
โรง คิดเป็ นร้อยละ 51 ระดับดี (ระดับ 3 ) มีจานวน 26 โรง คิดเป็ นร้อยละ 26
เมื่อพิจารณารายมาตรฐานพบว่า มาตรฐานที่ 1 ระดับยอดเยีย่ ม (ระดับ 5 ) มีจานวน
40 โรงคิดเป็ นร้อยละ 40.00 ระดับ ระดับดีเลิศ(ระดับ 4) มีจานวน 37 โรง คิดเป็ นร้อยละ 37.00
ระดับดี(ระดับ 3)มีจานวน 23 โรง คิดเป็ นร้อยละ 23.00 มาตรฐานที่ 2 ระดับยอดเยีย่ ม(ระดับ 5)
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มีจานวน 19 โรง คิดเป็ นร้อยละ 19 ระดับดีเลิศ (ระดับ 4) มีจานวน 52 โรง คิดเป็ นร้อยละ 52
ระดับดี (ระดับ 3)มีจานวน 29 โรง คิดเป็ นร้อยละ 29.00 มาตรฐานที่ 3 ระดับยอดเยีย่ ม(ระดับ 5)
มีจานวน 20 โรง คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ระดับดีเลิศ (ระดับ 4) มีจานวน 51 โรง คิดเป็ นร้อยละ
51.00 และระดับดี (ระดับ 3) มีจานวน 29 โรง คิดเป็ นร้อยละ 29.00

ตารางที่ 14 ผลการประเมิ นระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปี การศึกษา 2563 การศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
รายมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ร้อยละ

มฐ.2กระบวนกาบริ หาร
และจัดการ (ร.ร.)

ร้อยละ

มฐ.3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ (ร.ร.)

ร้อยละ

7
6.57
45 42.06
55 51.40
107 100.00

มฐ.1คุณภาพผู้เรียน (ร.ร.)

5
4
3
2
1
รวม

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ
ที่ผ่าน

จานวน ร.ร.

ภาพรวม

9
39
56
3
107

8.41
34.58
52.34
2.80
100.00

9
53
45
107

8.41
49.53
42.06
100.00

9
51
46
1
107

8.41
47.66
43.00
0.93
100.00

จากตารางที่ 14 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปี การศึกษา 2563 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ระดับการศึกษา
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในภาพรวมทุกมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินระดับยอดเยีย่ ม (ระดับ 5)
มีจานวน 7 โรงคิดเป็ นร้อยละ 6.57 ระดับระดับดีเลิศ (ระดับ 4 ) มีจานวน 45 โรงคิดเป็ นร้อยละ
42.06 ระดับ ระดับดี(ระดับ 3 ) มีจานวน 55 โรงคิดเป็ นร้อยละ 51.40
เมื่อพิจารณารายมาตรฐานพบว่า มาตรฐานที่ 1 ระดับยอดเยีย่ ม (ระดับ 5 ) มีจานวน
9 โรง คิดเป็ นร้อยละ 8.41 ระดับ ระดับดีเลิศ (ระดับ 4) มีจานวน 39 โรง คิดเป็ นร้อยละ 34.58
ระดับดี (ระดับ 3) มีจานวน 56 โรง คิดเป็ นร้อยละ 52.34 ระดับพอใช้ (ระดับ 2) มีจานวน 3 โรง
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คิดเป็ นร้อยละ 2.80 มาตรฐานที่ 2 ระดับยอดเยีย่ ม (ระดับ 5) มีจานวน 9 โรง คิดเป็ นร้อยละ
8.41 ระดับดีเลิศ (ระดับ 4) มีจานวน 53 โรง คิดเป็ นร้อยละ 49.53 ระดับดี (ระดับ 3) มีจานวน
45 โรง คิดเป็ นร้อยละ 42.06 มาตรฐานที่ 3 ระดับยอดเยีย่ ม (ระดับ 5) มีจานวน 9 โรง คิดเป็ น
ร้อยละ 8.41 ระดับดีเลิศ (ระดับ 4) มีจานวน 51 โรง คิดเป็ นร้อยละ 47.66 ระดับดี(ระดับ 3)
มีจานวน 46 โรง คิดเป็ นร้อยละ 43.00 และระดับพอใช้ (ระดับ 2) มีจานวน 1 โรง คิดเป็ น
ร้อยละ 0.93
ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของครู
ที่มีต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปี การศึกษา 2563
ข้อ รายการ
S.D ระดับ

1 หลักการบริหารจัดการวงจรคุณภาพ PDCA
4.58 0.80 มากทีส่ ุด
2 การกาหนดบทบาทของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง (ผอ.ร.ร., ครู,
4.26 0.56 มาก
ศึกษานิเทศก์ฯลฯ)ตามคู่มอื การพัฒนาระบบการประกันฯ
3 บทบาทของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
มาก
4.27 0.61
ตาก เขต 1
4 แนวทางการใช้ค่มู อื ฯ ขัน้ ตอนที่ 1 สร้างความรู้
มาก
4.44 0.68
ความเข้าใจ
5 แนวทางการใช้ค่มู อื ฯ ขัน้ ตอนที่ 2 การวางแผนการ
มาก
4.14 0.57
ดาเนินงานการประกันคุณภาพของ ร.ร.
6 แนวทางการใช้ค่มู อื ฯ ขัน้ ตอนที่ 3 การดาเนินการ
4.60 0.58 มากทีส่ ุด
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ
7 แนวทางการใช้ค่มู อื ฯ ขัน้ ตอนที่ 4 ตรวจสอบและ
มาก
4.14 0.57
ประเมินผล
8 แนวทางการใช้ค่มู อื ฯ ขัน้ ตอนที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา
มาก
4.20 0.56
กระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพฯ
9 แนวทางการจัดทาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
มาก
4.27 0.56
สถานศึกษา
10 แนวทางการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของโรงเรียน 4.34 0.57 มาก
11 แนวทางการการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
มาก
4.29 0.57
การศึกษาของสถานศึกษา
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12 แนวทางการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
13 แนวทางการติดตามผลการดาเนินการของสถานศึกษา
14 แนวทางการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
15 การพัฒนาครู/การอบรม/ ประชุมชีแ้ จงของ
สพป.ตาก เขต 1

ตารางที่ 15 (ต่อ)
ข้อ รายการ
16 การนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
17 การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
18 การส่งเสริมสนับสนุนของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รวมเฉลี่ย

มาก

4.29

0.53

4.76
4.81

0.47
0.44

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.68

0.59

มากทีส่ ุด



S.D

ระดับ

4.67

0.58

มากทีส่ ุด

4.22

0.55

มาก

4.23

0.62

มาก

4.40

0.58

มาก

จากตารางที่ 15 ความพึงพอใจของครูทม่ี ตี ่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563 ในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(  = 4.40)
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การดาเนินการทีอ่ ยู่ในระดับมากทีส่ ุดเรียงลาดับจาก
ค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ มีแนวทางการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง(  = 4.81)
แนวทางการติดตามผลการดาเนินการของสถานศึกษา (  = 4.76) การพัฒนาครู/การอบรม/
ประชุมชีแ้ จงของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (  = 4.68) การนิเทศ
กากับ ติดตามการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(  = 4.67) แนวทางการใช้ค่มู อื ฯ ขัน้ ตอนที่ 3 การดาเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ (  = 4.60) และหลักการบริหารจัดการวงจรคุณภาพ PDCA (  = 4.58)
ส่วนรายการอื่น ๆ มีดาเนินการด้านการจัดทาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับมากทุกรายการ โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.14 – 4.44

83

83

บทที่ 5
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ในครัง้ มีว ตั ถุ ประสงค์ เ พื่อ ศึกษาผลการด าเนิ นการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 1 ปี การศึกษา 2563 ในด้าน 1) ด้านความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) ด้านการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุ ณ ภาพภายในสถานศึกษา 3) ด้ านผลการ
ดาเนินงานของโรงเรียน 4) ด้านความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ได้จากการเลือ กแบบเจาะจงโรงเรียนละ 2 คน โดยเลือ กผู้บริหารโรงเรีย น 1 คน และครู
ผูร้ บั ผิดชอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1 คน รวมทัง้ สิน้ 214 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 ถามความรูค้ วามเข้าใจ
ของครูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Ratting Scale) ตอนที่ 3 ถามเกี่ยวการดาเนินงานพัฒนาระบบ
การประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา ปี ก ารศึก ษา 2563 มีล ัก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (Ratting Scale) ตอนที่ 4 ถามความพึงพอใจของครูทม่ี ตี ่อการดาเนินงาน
พัฒนาระบบการประกันคุ ณ ภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563 มีล ักษณะเป็ น แบบ
มาตราส่ว นประมาณค่ า 5 ระดับ (Ratting Scale) การเก็บรวบรวมข้อ มูล โดยส่งหนัง สือ
ราชการจากสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ถึงผู้อานวยการโรงเรียนใน
สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาตาก เขต 1 เพื่อ ขอความอนุ เ คราะห์เ ก็บ
รวบรวมข้อ มูล ซึ่ง เก็บ ได้ร้อ ยละ 100 วิเ คราะห์ข้อ มูล แบบสอบถามที่มีล ัก ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ใช้การวิเคราะห์เพือ่ หาค่าร้อยละ และวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป เพื่อ หาค่ าเฉลี่ย (Mean) และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายข้อ มูล
ค่าเฉลีย่ (Arithmetic Mean :  ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า
1.1ความรูค้ วามเข้าใจของครูในการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในภาพรวมครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจอยู่ในระดับมาก โดยความรูค้ วามเข้าใจที่
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ได้แก่ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 การนิเทศ
ภายในโรงเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และบทบาทของศึกษานิเทศก์
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1.2 ความรูค้ วามเข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 5 ขัน้ ตอน ในภาพรวมครูมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก โดยความรู้ความ
เข้าใจทีอ่ ยู่ในระดับมากทีส่ ุด ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1 สร้างความรูค้ วามเข้าใจ เกี่ยวกับการนาคู่มอื
ไปใช้ ขัน้ ตอนที่ 3 ดาเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุ ณ ภาพ พ.ศ. 2561 การจัด ท ารายงานผลการประเมิน ตนเอง และการติด ตามผลการ
ดาเนินการของสถานศึกษา
2. ด้านการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า
2.1 ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีการดาเนินการ
อยู่ในระดับมาก โดยในรายละเอียดการดาเนินการที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การเตรียม
ความพร้อมการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนด
มาตรฐานของโรงเรียนและสร้างความเข้าใจให้กบั บุคลากร การนามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึก ษา เสนอต่ อ คณะกรรมการสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน การประกาศใช้ม าตรฐาน
การศึก ษาของสถานศึก ษาให้ผู้เ กี่ ย วข้อ งทราบ และวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ ข องมาตรฐาน
การศึกษากับผลการดาเนินงานของโรงเรียนจากปี ทผ่ี ่านมา
2.2 ด้านการจัดทาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า
ในภาพรวมมีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก โดยในรายละเอียดการดาเนินการทีอ่ ยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ การวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี การวิเคราะห์กาหนด
โครงการตามแผนกลยุทธ์บรรจุในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ของสถานศึกษา
2.3 ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า
ในภาพรวม มีการดาเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยในรายละเอียดการดาเนินการที่อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด ได้แก่ แต่งตัง้ คณะทางานดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี มีการติดตาม
ประเมิน ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิบัติร าชการประจ าปี มีก ารจัด ท ารายงานผลงาน
โครงการฯ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี
2.4 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
พบว่า ในภาพรวม มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก โดยในรายละเอียดการดาเนินการที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดทารายงานผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึก ษา มีค ณะกรรมการประเมิน คุ ณ ภาพภายในของโรงเรีย น และน ากรอบ
มาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษามาเป็ น แนวทางในการ ก าหนดวิธีก ารประเมิน แต่ ล ะ
มาตรฐาน
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2.5 ด้านการการติดตามผลการดาเนินการของสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวม
มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก โดยในรายละเอียดการดาเนินการทีอ่ ยู่ในระดับมากทีส่ ุด ได้แก่
มีคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของโรงเรียน มีเครื่องมือ
การติดตามผลการดาเนินงาน มีรายงานผลการติดตามการดาเนินงาน
2.6 ด้านการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง พบว่า ในภาพรวมมีการ
ดาเนินการอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยในรายละเอียดการดาเนินการทีอ่ ยู่ในระดับมากทีส่ ุด ได้แก่
มีค ณะทางานเพื่อ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง นาเสนอรายงานให้ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
พบว่า
3.1 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา
2563 ระดับการศึกษาปฐมวัย พบว่า สถานศึกษาทีม่ ผี ลการประเมินทีอ่ ยู่ในระดับยอดเยีย่ ม
(ระดับ 5 ) ร้อยละ 23 ระดับดีเลิศ (ระดับ 4 ) ร้อยละ 51 และ ระดับดี (ระดับ 3 ) ร้อยละ 26
3.2 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา
2563 ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พบว่า สถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ย ม
(ระดับ 5 ) ร้อยละ 6.57 ระดับระดับดีเลิศ (ระดับ 4 ) ร้อยละ 42.06 ระดับ และระดับดี(ระดับ 3 )
ร้อยละ 51.40
4. ผลการประเมิน ความพึงพอใจของครูทม่ี ตี ่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึก ษา ปี ก ารศึก ษา 2563 พบว่า ในภาพรวมมีค วามพึงพอใจอยู่ใ นระดับ มาก
โดยในรายละเอียดการดาเนินการทีอ่ ยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ มีแนวทางการจัดทารายงานผล
การประเมินตนเอง แนวทางการติดตามผลการดาเนินการของสถานศึกษา การพัฒนาครู/การ
อบรม/ ประชุมชีแ้ จงของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 การนิเทศ กากับ
ติดตามการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา แนว
ทางการใช้ค่มู อื ฯ ขัน้ ตอนที่ 3 การดาเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ
และหลักการบริหารจัดการวงจรคุณภาพ PDCA
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั มีประเด็นสาคัญทีส่ ามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.ความรูค้ วามเข้าใจของครูในการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึก ษาในภาพรวมครูมี ค วามรู้ค วามเข้า ใจอยู่ใ นระดับ มาก โดยเฉพาะในเรื่อ ง
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 การนิเทศภายในโรงเรียนในยุคศตวรรษ
ที่ 21 และบทบาทของศึกษานิเทศก์ ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รบั การพัฒนาเรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
และโรงเรียนต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็ นต้นมา และ
โรงเรียนได้ร ับการนิ เ ทศ ติดตามจากศึกษานิเ ทศก์อ ย่ า งต่อ เนื่อ ง จึงทาให้ผ ลการประเมิน
ดังกล่าวอยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับกัญญดา อนุวงศ์และพิชญ์ญาภัค เจียมจรัสโชค (2553)
ได้ศึก ษาความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็น เกี่ยวกับการประกันคุ ณภาพการศึกษาของ
นักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้า จันทบุรี พบว่า อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
มีความรูเ้ กี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับค่อนข้างดีเช่นกัน ซึ่งการมีความรูค้ วาม
เข้าใจดังกล่าวจะส่งผลต่อการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในต่อไป
2. ด้านการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการ
จัดทารายงานผลการประเมินตนเองพบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยเฉพาะใน
เรื่องเกีย่ วกับ แต่งตัง้ คณะทางานดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี การจัดทารายงานผลงานโครงการฯ ตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี มีคณะทางานเพื่อจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง นาเสนอ
รายงานให้ค ณะกรรมการสถานศึก ษาพิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบและรับรองผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ทุกโรงเรียนต้องดาเนินการทุก 3-5 ปี และต้องจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
โดยมีคณะกรรมการทีต่ ้องดาเนินการเป็ นประจา ดังนัน้ ผลการประเมินด้านการดาเนินงานจึงอยู่
ในระดับ มากที่สุ ด ทัง้ สองรายการเพราะเป็ น สิ่งที่จ ะต้อ งดาเนิ น การตามขัน้ ตอนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนต้องมีแผนทีจ่ ะพัฒนาให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึก ษาที่เ กี่ยวข้อ งและเป็ นหลักประกันว่าผู้เ รียนเมื่อ จบโรงเรีย นนี้ไปแล้ว ต้อ งมีคุ ณ ภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับ จารึก แก้วบุญปั น (2556 ) และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556 )
ที่ก ล่ าวว่าการประกันคุ ณ ภาพการศึกษาคือ การบริหารจัดการและการด าเนิ นกิจกรรมของ
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โรงเรียน เพือ่ พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่องในการทีจ่ ะสร้างความพึงพอใจ ความมันใจ
่
และเป็ นหลักประกันต่อผูป้ กครอง ประชาชนและสังคมว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของผูป้ กครอง ชุมชนและสังคม
3. ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
ระดับการศึกษาปฐมวัย พบว่า สถานศึกษาที่มีผลการประเมินที่อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม ร้อ ยละ 22 ระดับดีเ ลิศ ร้อ ยละ 50 และระดับดีร้อ ยละ 28 และผลการประเมิน ระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า สถานศึกษาทีม่ ผี ลการประเมินระดับยอดเยีย่ มร้อยละ 6.55 ระดับ
ระดับดีเลิศ ร้อยละ 42.06 ระดับ และระดับดี ร้อยละ 54.21 จากผลการประเมินทัง้ สองระดับมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีข้นึ ไป ที่เป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึง่ เป็ นงานประจาทีโ่ รงเรียนต้องทา เป็ นการ
กระจายอ านาจให้ โ รงเรีย นได้ ก าหนดเป้ าหมายและกิจ กรรมการด าเนิ น งานของตนเอง
ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (2561 หน้า 10-11) ได้กาหนด
หลั ก การในการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไว้ ในเรื่ อ งการกระจายอ านาจ
(Decentralization) สถานศึกษามีอสิ ระและมีความคล่องตัวในการบริหารและตัดสินใจดาเนินงาน
ทัง้ ด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร การจัดสิง่ อานวยความ
สะดวกและผูส้ อนทาหน้าทีใ่ นการสอน จัดกิจกรรมและพัฒนาสือ่ เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างเต็มทีส่ ามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ ความต้อ งการของชุมชนและสังคมได้มากที่สุ ด ประกอบกับ กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ได้กาหนดขัน้ ตอนการจัดทาระบบการประกันคุณภาพซึ่งเป็ นแนว
ทางการดาเนินงานให้กบั โรงเรียนไว้อย่างชัดเจน เมื่อโรงเรียนดาเนินการตาม 6 ขัน้ ตอนก็ย่อม
ส่งผลให้ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีข้นึ ไป ซึ่งสอดคล้องกับ นิรชา ชัยศิรริ ตั นดารง (2558
หน้า บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในอาเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม พบว่า 1) การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโดยรวม
และรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับวันทนา เนื้อน้อย (2560) ได้ศกึ ษาการ
ดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับการดาเนินงานระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมิน ความพึงพอใจของครูทม่ี ตี ่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึก ษา ปี ก ารศึก ษา 2563 พบว่า ในภาพรวมมีค วามพึงพอใจอยู่ใ นระดับ มาก
โดยเฉพาะในเรื่องแนวทางการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง แนวทางการติดตามผลการ
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ดาเนินการของสถานศึกษา การพัฒนาครู/การอบรม/ ประชุมชี้แจงของสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาตาก เขต 1 การนิเ ทศ กากับ ติดตามการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา แนวทางการใช้คู่มอื ฯ ขัน้ ตอนที่ 3 การ
ดาเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ และหลักการบริหารจัดการวงจรคุณภาพ PDCA ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
โรงเรียนมีความตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยต้องการ
ให้ โรงเรีย นของตนเป็ น โรงเรีย นที่มีคุ ณ ภาพ มีช่ือ เสีย งเป็ น ที่รู้จ ัก และเป็ น ที่ย อมรับ ของ
ผู้ป กครอง ชุ ม ชน และได้ร ับ ความไวว้า งใจจากผู้ป กครองในการส่ง บุ ต ร หลาน เข้า มารับ
การศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนเป็ นงานทีจ่ ะต้องดาเนินการใน
ภาวะปกติอยู่แล้ว จึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ศิรลิ กั ษณ์สารทอง(2554)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาสภาพความพึงพอใจต่อระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน อาเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม พบว่า ความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากสถานศึกษาในจังหวัดมีความตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในเพือ่ ให้สถานศึกษาของตนมีคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับ มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
ได้รบั การยอมรับจากชุมชนโดยหน่วยงานต้นสังกัดได้จดั การอบรม พัฒนา ให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
ความสาคัญ และวิธีการดาเนินงานระกนัคุณภาพภายในแก่ครูและบุคลากรในสังกั ดทาให้เกิด
ความพึง พอใจต่ อ ระบบการด าเนิ น งานประกนัคุ ณ ภาพในระดับ มาก และยัง สอดคล้อ งกับ
ณฐนนท์ เคนทุม (2557) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความพึงพอใจของ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ตี ่อการ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในกลุ่ ม โรงเรีย นเชีย งหวาง ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาอุดรธานีเ ขต 1 พบว่าความพึง พอใจของครูต่อการดาเนินงานประกันคุ ณภาพ
ภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีความตระหนักถึง
ความสาคัญของการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยต้องการให้ โรงเรียนของตนเป็ นที่
ยอมรับในด้านการเป็ น โรงเรียนทีม่ มี าตรฐาน มีความสามารถในการพัฒนา ระบบการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพ ส่งผลดีแก่ผเู้ รียนและได้รบั ความไวว้างใจจากผูป้ กครองในการส่งบุตรหลาน ให้เข้ามา
รับการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. สถานศึกษาควรให้ครูและผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้ าหมาย
การดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในทุกขัน้ ตอน
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2. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ ตรวจสอบและทบทวน ผลการดาเนินงานของแต่ละ
มาตรฐานเพือ่ พัฒนาการดาเนินงานให้มผี ลสูงขึน้ จากเดิม และควรให้อยู่ในระดับดีเยีย่ มทุก
มาตรฐานทัง้ สองระดับการศึกษา
3. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรมีการกาหนดให้มสี ถานศึกษาต้นแบบด้านการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพือ่ ให้เป็ นแหล่งเรียนรูข้ องสถานศึกษาอื่นๆ
4. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรจัดให้มเี วทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การอบรมสัมมนา
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้กบั ครูและผูเ้ กีย่ วข้องกับการอย่าง
ต่อเนื่องเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
ข้อเสนอแนะการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม
2. ศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ
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ที่ ศธ 04055 / 1653

สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1
บริเวณศำลำกลำงจังหวัดตำก 63000
30 กรกฎำคม 2564

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์พจิ ำรณำเครื่องมือและโครงสร้ำงรำยงำนฯ
เรียน

ผูท้ รงคุณวุฒิ

สิง่ ทีส่ ง่ มำด้วย แบบสอบถำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จำนวน 1 ชุด
ด้วยสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 จะจัดทำรำยงำน
เรื่อง “กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2563” ของโรงเรียน
ในสังกัด สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 เพือ่ นำไปใช้ในกำรวำงแผน
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มคี วำมเข้มแข็ง และนำเสนอผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
รวมทัง้ เพือ่ ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในโอกำสต่อไป
เพือ่ ให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมหลักวิชำกำร สำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นกำรพิจำรณำ
เครื่องมือและโครงสร้ำงรำยงำนซึง่ แนบมำพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว และหวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำ
จะได้รบั ควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดี และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้
จึงเรียนมำเพือ่ โปรดให้ควำมอนุเครำะห์
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยวินยั เมฆหมอก)
รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
ฯ โทร. 055 – 512537 ต่อ 309
โทรสำร. 055 – 512887

98

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
4.1 นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
4.2 ดร.อภิชัย นุชเนื่อง
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ข้าราชการบำนาญ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
4.3 น.ส.ชูใจ ทรงเมฆ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการบำนาญ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4.4 นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศ
4.5 นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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แบบสอบถามการดาเนิ นงาน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
คาชี้แจง
ด้วยสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 จะจัดทำรำยงำน
กำรวิจยั เรื่อง “กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2563 ”
เพือ่ นำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพผูเ้ รียนและนำเสนอผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง จึงขอควำมร่วมมือ
จำกท่ำนดำเนินกำรดังนี้
1.ผูต้ อบแบบสอบถำม โรงเรียน ๆ ละ 4 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหำรโรงเรียน 1 คน
ครูวชิ ำกำรโรงเรียน 1 คน ผูร้ บั ผิดชอบ กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน 1 คน และระดับกำรศึกษำปฐมวัย 1 คน
2. ให้ผตู้ อบแบบสอบถำมตอบให้ครบทุกข้อตำมควำมเป็ นจริง
3. แบบสอบถำมฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐำนของผูต้ อบแบบสอบถำม
ตอนที่ 2 ควำมรูค้ วำมเข้ำใจของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เป็ นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ(Ratting
Scale)
ตอนที่ 3 กำรดำเนินงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ปี กำรศึกษำ 2563 โดยเป็ นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ(Ratting Scale)
ตอนที่ 4 ควำมพึงพอใจของท่ำนทีม่ ตี ่อกำรดำเนินพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำของสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ปี
กำรศึกษำ 2563
โดยแบบสอบถำมตอนที่ 2 - ตอนที่ 4 ให้ท่ำนทำเครื่องหมำย ✓ ลงในช่องว่ำงทำง
ขวำมือทีต่ รงกับควำมคิดเห็นของท่ำนตำมควำมหมำยของคะแนน ดังต่อไปนี้
ระดับ 5 หมำยถึง มำกทีส่ ุด
ระดับ 4 หมำยถึง มำก
ระดับ 3 หมำยถึง ปำนกลำง
ระดับ 2 หมำยถึง น้อย
ระดับ 1 หมำยถึง น้อยทีส่ ุด
4. กำรให้ขอ้ มูลในครัง้ นี้จะไม่มผี ลกระทบต่อกำรปฏิบตั งิ ำนของท่ำนแต่อย่ำงใด
ขอขอบคุณทุกท่ำนเป็ นอย่ำงสูงทีใ่ ห้ควำมอนุเครำะห์ในครัง้ นี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย ✓ เติมคำ ลงใน ✓ ช่องว่ำง ให้ตรงกับควำมเป็ นจริง
1. ตำแหน่ง/สถำนภำพของผูต้ อบแบบสอบถำม
[ ] ผูบ้ ริหำรโรงเรียน
[ ] ครูวชิ ำกำรโรงเรียน
[ ] ครูผรู้ บั ผิดชอบกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพฯ ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
[ ] ครูผรู้ บั ผิดชอบกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพฯ ระดับกำรศึกษำระดับ
ปฐมวัย
ตอนที่ 2 ถามความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
คาชี้แจง ขอให้ผตู้ อบแบบสอบถำมพิจำรณำข้อควำมตำมรำยกำรว่ำ ท่ำนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แล้วทำเครื่องหมำย
✓ ลงในช่องขวำมือ

ข้อ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รำยกำร
การบริ หารจัดการระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
กำรบริหำรจัดกำรวงจรคุณภำพ PDCA
กำรนิเทศภำยในโรงเรียนในยุคศตวรรษที่ 21
บทบำทของผูบ้ ริหำร/คณะผูน้ ิเทศภำยในโรงเรียน
บทบำทของครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
บทบำทของศึกษำนิเทศก์
บทบำทของกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
บทบำทของผูป้ กครอง และชุมชน
บทบำทของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำตำก เขต 1
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.
2561

ระดับความรู้ความเข้าใจ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 2 (ต่อ)
ข้อที่

รายการ

แนวทางการใช้ค่มู ือการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ขัน้ ตอน
1 ขัน้ ตอนที่ 1 สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกีย่ วกับกำร
นำคู่มอื ไปใช
2 ขัน้ ตอนที่ 2 ผูบ้ ริหำร ครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องร่วมกันวำง
แผนกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
พ.ศ.2561
3 ขัน้ ตอนที่ 3 ดำเนินกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
พ.ศ. 2561
4 ขัน้ ตอนที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผล กำร
ดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำตำม
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ พ.ศ. 2561
5 ขัน้ ตอนที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร
ดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำตำม
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ พ.ศ.2561
6 กำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
7 กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
8 กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ
9 กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
10 กำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

ระดับความรู้ความเข้าใจ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 ถามเกี่ยวการดาเนิ นงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปี การศึกษา 2563
คาชี้แจง ขอให้ผตู้ อบแบบสอบถำมพิจำรณำข้อควำมตำมรำยกำรว่ำ โรงเรียนของท่ำนได้
ดำเนินกำร พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาก-น้ อยเพียงใด
แล้วทำเครื่องหมำย ✓ ลงในช่องขวำมือ

ข้อที่

รายการ

1.การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1 กำรเตรียมควำมพร้อมกำรกำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของ สถำนศึกษำ โดยแต่งตัง้
คณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนของโรงเรียน
และสร้ำงควำมเข้ำใจให้กบั บุคลำกร
2 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำนกำรศึกษำ
กับผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนจำกปี ทผ่ี ำ่ น
มำ
3 กำหนดมำตรฐำนของโรงเรียน โดยมีกำร
กำหนดค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จของแต่ละ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
4 กำรวิพำกษ์/ประชำพิจำรณ์มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำและค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
5 กำรนำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
เสนอต่อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
6

กำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้
ผูเ้ กีย่ วข้องทรำบ

ระดับการดาเนิ นการ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 (ต่อ)
ข้อที่

รายการ

2.การจัดทาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
2.1การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ระยะ 3- 5 ปี
1 แต่งตัง้ คณะทำงำนหลำยภำคส่วน
2 รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพภำยในและ
ภำยนอก ของสถำนศึกษำ
3 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภำพภำยในและภำยนอก
ของสถำนศึกษำ
4 กำรกำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำประสงค์
5 กำรกำหนดกรอบกลยุทธ์พฒ
ั นำกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (Strategic Formulation)
2.2 การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ของโรงเรียน
6 กำรวิเครำะห์แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ ๓- ๕
ปี
7 กำรประมำณกำรงบประมำณรำยรับของโรงเรียนเพือ่
ใช้ในกำรวำงแผน
8 กำรประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยของโรงเรียนเพือ่
ใช้ในกำรวำงแผน
9 กำรวิเครำะห์กำหนดโครงกำรตำมแผนกลยุทธ์รบรรจุ
ในแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี
10 จัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี ของสถำนศึกษำ

ระดับการดาเนิ นการ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 (ต่อ)
ข้อที่

รายการ

3. การดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
1 แต่งตัง้ คณะทำงำนดำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั กิ ำร
ประจำปี
2 ศึกษำและวิเครำะห์แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี ของ
โรงเรียน
3 กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี ได้อย่ำง
ครบถ้วน ครอบคลุมทัง้ 4 งำน ของโรงเรียน
4 มีกำรกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบตั ริ ำชกำรประจำป
5 มีกำรจัดทำรำยงำนผลงำนโครงกำรฯ ตำมแผนปฏิบตั ิ
รำชกำรประจำปี
4. การประเมิ นผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายใน
สถานศึกษา
1 มีคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของโรงเรียน
2 มีกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมสำคัญของกำร
ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้กบั บุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้องทรำบ
3 นำกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำมำเป็ น
แนวทำงในกำร กำหนดวิธกี ำรประเมินแต่ละ
มำตรฐำน
4 กำรสร้ำงเครื่องมือทีส่ อดคล้องกับมำตรฐำน กำรศึกษำ

ระดับการดาเนิ นการ
5 4 3 2 1
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5

และกำหนดเกณฑ์กำรประเมิน
กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ สรุปผล กำรตรวจสอบ

ตอนที่ 3 (ต่อ)
ข้อที่
6

รายการ

นำผลกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำมำวิเครำะห์วำง แผนกำรพัฒนำ / ปรับปรุง
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
7 กำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
5. การติ ดตามผลการดาเนิ นการของสถานศึกษา
1 มีคณะกรรมกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี ของโรงเรียน
2 มีเครื่องมือกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
3 กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
4 ติดตำมผลกำรดำเนินงำน เมื่อเสร็จสิน้ กำรดำเนินงำน
5 มีรำยงำนผลกำรติดตำมกำรดำเนินงำน
6. การจัดทารายงานผลการประเมิ นตนเอง
1 มีคณะทำงำนเพือ่ จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ
2 กำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศทีส่ ะท้อนคุณภำพ ของ
สถำนศึกษำและสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
3 กำรกำหนดรูปแบบกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ (SAR)
4 นำเสนอรำยงำนให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบและรับรองผลกำรประกันคุณภำพ

ระดับการดาเนิ นการ
5 4 3 2 1
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ภำยในสถำนศึกษำ

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการดาเนิ นพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ปี การศึกษา 2563
คาชี้แจง : ให้พจิ ำรณำรำยกำรประเมินว่ำท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ระดับใด แล้วทำเครื่องหมำย
✓ ลงในช่องระดับควำมพึงพอใจ ตำมควำมคิดเห็นของท่ำนโดยระดับคะแนนมีควำมหมำยดังนี้
ระดับ 5 = มำกทีส่ ุด
ระดับ 4 = มำก
ระดับ 3 = ปำนกลำง
ระดับ 2 = น้อย
ระดับ 1 = น้อยทีส่ ุด
ที่

รายการ

1
2

หลักกำรบริหำรจัดกำรวงจรคุณภำพ PDCA
กำรกำหนดบทบำทของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง (ผอ.ร.ร., ครู,
ศึกษำนิเทศก์, ฯลฯ)ตำมคู่มอื กำรพัฒนำระบบกำรประกันฯ
บทบำทของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำตำก
เขต 1
แนวทำงกำรใช้ค่มู อื ฯ ขัน้ ตอนที่ 1 สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
แนวทำงกำรใช้ค่มู อื ฯ ขัน้ ตอนที่ 2 กำรวำงแผนกำร
ดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพของ ร.ร.
แนวทำงกำรใช้ค่มู อื ฯ ขัน้ ตอนที่ 3 กำรดำเนินกำรประกัน
คุณภำพของสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงฯ
แนวทำงกำรใช้ค่มู อื ฯ ขัน้ ตอนที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผล
แนวทำงกำรใช้ค่มู อื ฯ ขัน้ ตอนที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนำ
กระบวนกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพฯ
แนวทำงกำรจัดทำตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

3
4
5
6
7
8
9

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 5 (ต่อ)
ที่

รายละเอียด

10 แนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี ของโรงเรียน
11 แนวทำงกำรกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
12 แนวทำงกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน
สถำนศึกษำ
13 แนวทำงกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
14 แนวทำงกำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
15 กำรพัฒนำครู/กำรอบรม/ ประชุมชีแ้ จงของ สพป.ตำก เขต 1
16 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ ของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
17 กำรประเมินระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
18 กำรส่งเสริมสนับสนุนของเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำในกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ภาคผนวก ง
ค่าความสอดคล้อง (IOC) และ
ค่าความเชื่อมัน่
ของเครื่องมือวิ จยั ปี การศึกษา 2563
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ผลการวิ เคราะห์หาค่า IOC
เครื่องมือวิ จยั ปี การศึกษา 2563
ตอนที่ 1 แบบพิ จารณาแบบประเมิ น การบริ หารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน
คำถำม
ข้อที่

ควำมเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ

คนที่ 1

คนที่
คนที่ คนที่ 5 เฉลีย่
แปลผล
คนที่ 3
2
4
1
-1
+1
+1
+1
+1
0.6
ใช้ได้
2
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
3
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
4
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
5
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
6
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
7
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
8
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
9
-1
+1
+1
+1
+1
0.6
ใช้ได้
ตอนที่ 2 แบบพิ จารณาแบบประเมิ น แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 5 ขัน้ ตอน
ควำมเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ

คำถำม
ข้อที่

คนที่ 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1

คนที่
2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ คนที่ 5
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

เฉลีย่

แปลผล

0.6
1
1
1
1
1
1
1
0.6
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตอนที่ 3 แบบพิ จารณาแบบประเมิ น การดาเนิ นการด้านการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ควำมเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ

คำถำม
ข้อที่

คนที่ 1

คนที่
2

คนที่ 3

1
2
3
4
5
6

-1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ คนที่ 5
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

เฉลีย่

แปลผล

0.6
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตอนที่ 4 แบบพิ จารณาแบบประเมิ นผลการดาเนิ นการ ด้านการจัดทาตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ควำมเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ

คำถำม
ข้อที่

คนที่ 1

คนที่
2

คนที่ 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ คนที่ 5
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

เฉลีย่

แปลผล

0.6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตอนที่ 5 แบบพิ จารณาแบบประเมิ นผลการดาเนิ นการ ด้านการดาเนิ นงานตาม
แผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ควำมเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ

คำถำม
ข้อที่

คนที่ 1

1
2
3
4
5

-1
+1
+1
+1
+1

คนที่
2
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ คนที่ 5
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

เฉลีย่

แปลผล

0.6
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตอนที่ 6 แบบพิ จารณาแบบประเมิ นการดาเนิ นการ
ด้านการประเมิ นผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ควำมเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ

คำถำม
ข้อที่

คนที่ 1

1
2
3
4
5
6
7

-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่
2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ คนที่ 5
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

เฉลีย่

แปลผล

0.6
1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตอนที่ 7 แบบพิ จารณาแบบประเมิ นการดาเนิ นการ
ด้านการการติ ดตามผลการดาเนิ นการของสถานศึกษา
คำถำม
ข้อที่
1
2
3
4
5

ควำมเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
คนที่
คนที่ คนที่ คนที่ 5
คนที่ 2
1
3
4
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

เฉลีย่

แปลผล

0.6
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

เฉลีย่

แปลผล

0.6
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตอนที่ 8 แบบพิ จารณาแบบประเมิ นการดาเนิ นการ
ด้านการจัดทารายงานผลการประเมิ นตนเอง
คำถำม
ข้อที่
1
2
3
4

ควำมเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
คนที่
คนที่ คนที่ คนที่ 5
คนที่ 2
1
3
4
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

121

ตอนที่ 9 แบบพิ จารณาแบบประเมิ นความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
ควำมเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
คำถำม
คนที่ 1 คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ 5 เฉลีย่ แปลผล
ข้อที่
2
3
4
1
-1
+1
+1
+1
+1
0.6
ใช้ได้
2
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
3
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
4
-1
+1
+1
+1
+1
0.6
ใช้ได้
5
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
6
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
7
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
8
-1
+1
+1
+1
+1
0.6
ใช้ได้
9
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
10
-1
+1
+1
+1
+1
0.6
ใช้ได้
11
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
12
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
13
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
14
-1
+1
+1
+1
+1
0.6
ใช้ได้
15
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
16
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
17
+1
+1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
18
-1
+1
+1
+1
+1
0.6
ใช้ได้
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ผลการวิ เคราะห์หาค่าความเชื่อมันของเครื
่
่องมือวิ จยั
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ภาคผนวก จ
เอกสารคู่มือการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการ ประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
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125

126
ประวัติย่อผู้วิจยั
ชื่อ - นามสกุล

นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์

วัน เดือน ปี เกิด

31 ตุลาคม 2524

ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั

95 หมู่ 4 ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63180

ประวัตกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พ.ศ.2546

สาขา วิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) พ.ศ.2555

สาขา การบริหารการศึกษา
สถานทีท่ างาน

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

ตาแหน่งปั จจุบนั

ศึกษานิเทศก์

