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  รายงานการวิจัยเรื่องผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ฉบบันี้  ได้รบัการส่งเสรมิ 
สนับสนุนจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 เป็นอย่างด ี 
จงึขอขอบคุณไว ้ ณ  โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านทีใ่หค้วามอนุเคราะหพ์จิารณา  ตรวจสอบเครื่องมอืที่ 
ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานเป็นอย่างดี ประกอบด้วย  นายวนิัย 
เมฆหมอก ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 
ดร.อภชิยั  นุชเนื่อง  ศกึษานิเทศก์เชีย่วชาญ ขา้ราชการบ านาญ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวชูใจ ทรงเมฆ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ข้าราชการ
บ านาญ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1  นายชยัรตัน์  ถาวรงามยิง่สกุล 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  วิทยะฐานะช านาญการพิเศษ    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1    นายสุรศักดิ ์ เอี่ยมทุเรียน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1  
  ขอขอบคุณศกึษานิเทศก ์  คณะครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีน และผูท้ีม่สีว่นเกี่ยวขอ้ง 
ทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยนามไว ้ ณ  ทีน่ี้   ทีม่สีว่นช่วยท าใหร้ายงานการวจิยัฉบบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไปได้
ดว้ยด ี
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 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต  1 



 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการด าเนินการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ปี
การศึกษา 2563 ในด้านต่าง ๆ ดงันี้ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา  2) ด้านการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 3) ด้านผล
การด าเนินงานของโรงเรียน 4) ด้านความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม

ตวัอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงโดยเลือกผู้บรหิารสถานศึกษา และครูผู้รบัผิดชอบการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา รวมทัง้สิน้ 214 คน โรงเรยีน  เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.00 ทุกข้อและมีค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั 0.877   เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยแจง้หนังสอืทางราชการถงึทุกโรงเรยีนไดข้้อมูลรอ้ยละ 100  
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รูป เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean :  ) 
และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)    ผลการวจิยั พบว่า   

 1. ดา้นความรูค้วามเขา้ใจของครแูละบุคลากรทางการศกึษา พบว่า ครมูคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในการบรหิารจดัการ  และแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา   
5 ขัน้ตอน อยู่ในระดบัมาก  
 2. ดา้นการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา พบว่า 

2.1 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศกึษา  มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมาก  
2.2 ดา้นการจดัท าตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  

มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมาก   
2.3 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  

มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด     
2.4 ดา้นการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา   

มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมาก   
2.5  ดา้นการการตดิตามผลการด าเนินการของสถานศกึษา พบว่า มกีาร 

ด าเนินการอยู่ในระดบัมาก   
2.6  ดา้นการจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง  พบว่า  มกีารด าเนินการ 

อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด    
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3. ผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563 
พบว่า 

3.1 ผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา  
2563  ระดบัการศกึษาปฐมวยั  สถานศกึษาทีม่ผีลการประเมนิทีอ่ยู่ในระดบัยอดเยีย่ม รอ้ยละ 
22  ระดบัดเีลศิ รอ้ยละ 50  และระดบัด ีรอ้ยละ 28   

3.2 ผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา  
2563 ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พบว่า  สถานศกึษาทีม่ผีลการประเมนิระดบัยอดเยีย่ม รอ้ยละ 
6.55  ระดบัระดบัดเีลศิ รอ้ยละ  42.06  ระดบั  และระดบัดรีอ้ยละ  54.21 

4. ผลการประเมนิ ความพงึพอใจของครทูีม่ตี่อการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563 พบว่า  ในภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก   
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
  การจดัการศกึษาเป็นภารกจิของรฐัที่จะต้องจดัให้กบัทุกคนอย่างทัว่ถงึและเท่า 
และมคีุณภาพตามทีก่ าหนดไวเ้ป้าหมายของการจดัการศกึษาคอืการศกึษาคอืมุ่งพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รยีนใหเ้ป็นมนุษย ์ทีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ อย่างมสีตปัิญญา ความรู ้และวฒันธรรม ใน
การด ารงชวีติ สามารถอยู่กบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข ตามพระราชบญัญตักิารศกึษา 2542 การที่
จะให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของการศึกษาได้นัน้สิ่งส าคัญคือสถานศึกษาจะต้อง
จดัระบบและบรหิารการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศกึษาได้
ปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั มีการก าหนด
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ  และการจดัท าแผนพฒันาการศกึษา โดยใชแ้ผนเป็นเครื่องมอืในการจดัการ
ให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ซึ่งกระทรวงศกึษาธกิาร มกีารปฏริูประบบการประเมนิ
และการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยมกีารปรบัปรุงมาตรฐานและประเดจ็พจิารณาให้สะท้อน
ถงึคุณภาพอย่างแทจ้รงิก าหนดเกณฑแ์ละรายการประเมนิแบบองคร์วม (Holistic Assessment) 
ซึ่งเป็นการประเมนิโดยใช้ขอ้มมูลเชงิประจกัษ์  ( Expert Judgment) ปรบักระบวนทศัน์ในการ
ประเมนิ และใช้การตรวจทานผลการประมนิที่มเีป้าหมายเพื่อการพฒันาบนพื้นฐานบรบิทของ
สถานศึกษา มกีารประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ 2561 ในการ
ปรบัปรุงระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพทางการศกึษาเพื่อใหม้กีลไกการปฏบิตัทิี่
เอื้อต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อสะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาในรอบปีการศกึษาทีผ่่านมาภายใต้
บรบิทของสถานศกึษาโดยสารสนเทศในรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษานัน้เป็น
ผลของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งต้อง
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกปีการศึกษาเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมาให้บุคลากรในสถานศึกษา หน่วยงานต้นสงักดั และผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
นักเรยีน ผู้ปกครอง และสาธารณชนรบัทราบว่าสถานศกึษาได้บรหิารจดัการสถานศกึษาและ
จดัการเรยีนรูไ้ดบ้รรลุเป้าหมายทีส่ถานศกึษาไดว้างไวแ้ละเป็นไปตามทีม่าตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษาทีก่ าหนดมากน้อยเพยีงใด พรอ้มทัง้เป็นการน าเสนอแนวทางการพฒันาตนเองของ
สถานศึกษาในจุดที่ต้องกาได้รบักาสรพฒันา เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
ตนเองในอนาคต และหน่วยงานต้นสงักดัสามารถน าผลการประเมนิจากรายงานผลการประเมนิ
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ตนเองของสถานศึกษามาเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรยีน เพื่อยกระดบัคุณภาพสถานศกึษาที่มคีวามส าคญัยิง่ ที่จะส่งผลให้คุณภาพ
การจดัการศกึษาซึ่งเป็นสิง่ทีส่งัคมใหค้วาม สนใจและห่วงใย สถานศกึษาจ าเป็นต้องสรา้งความ
เชื่อมัน่ใหแ้ก่สงัคมว่า มคีวามสามารถในการจดัการศกึษาพฒันา ผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนมคีุณธรรม (ด)ี
มคีวามรู้(เก่ง) และอยู่ในสงัคมได้อย่างความสุข กระทรวงศกึษาธกิารได้ประกาศกฎกระทรวง
เรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษา   พ.ศ.  2561 

จากรายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศกึษา 2562 ของสถานศกึษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1  
จากการสงัเคราะหผ์ลรายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาปฐมวยัพบว่า   สถานศกึษาใน
สงักัด ที่เปิดการสอนในระดบัปฐมวยัจ านวน 101 โรงเรียน  มีการบริหารจดัการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ปฐมวยัในภาพรวมอยู่ในระดบัคุณภาพดีเลิศ   โดยผลการประเมิน
มาตรฐานสามารถสรุปไดด้งันี้  มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของเดก็ มคีุณภาพอยู่ในระดบัยอดเยีย่ม  
จ านวน  24  โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ  23.76 คุณภาพอยู่ในระดบัดเีลศิ จ านวน 45  โรงเรยีน คดิเป็น
รอ้ยละ  44.55   คุณภาพอยู่ในระดบัด ีจ านวน 32  โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ  31.68  มาตรฐานที ่ 2  
กระบวนการบรหิารและการจดัการมคีุณภาพอยู่ในระดบัยอดเยี่ยม  จ านวน 14  โรงเรยีน คดิเป็น
รอ้ยละ  13.86  คุณภาพอยู่ในระดบัดีเลศิ  จ านวน  48  โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ  47.52   คุณภาพ
อยู่ในระดบัด ีจ านวน 39  โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ  38.61  และมาตรฐานที ่ 3  การจดัประสบการณ์
ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั มคีุณภาพอยู่ในระดบัยอดเยีย่ม  จ านวน  17  โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ  16.83 
คุณภาพอยู่ในระดบัดีเลิศ จ านวน 47  โรงเรยีน คดิเป็นร้อยละ  46.53   คุณภาพอยู่ในระดับดี 
จ านวน 37  โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ  36.63 ส่วนผลรายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้
พื้นฐานพบว่า สถานศกึษาในสงักดัจ านวน 107  โรงเรยีน ส่วนใหญ่มกีารบรหิารจดัการศกึษา
ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐานในภาพรวมมคีุณภาพอยู่ในระดบัด ี    โดยผลการประเมนิ
มาตรฐานสามารถสรุปได ้ดงันี้ มาตรฐานที1่ คุณภาพของผูเ้รยีน มคีุณภาพอยู่ในระดบัยอดเยี่ยม  
จ านวน  3  โรงเรยีน คดิเป็นร้อยละ  2.80 คุณภาพอยู่ในระดบัดีเลศิ จ านวน 29  โรงเรยีน คดิเป็น
ร้อยละ  27.10  คุณภาพอยู่ในระดบัดี จ านวน 75  โรงเรยีน คดิเป็นร้อยละ  70.09 มาตรฐานที่  2  
กระบวนการบริหารการจัดการ มีคุณภาพอยู่ ในระดับยอดเยี่ยม  จ านวน  11  โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ  10.28 คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ จ านวน 43  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  40.19   
คุณภาพอยู่ในระดบัดี จ านวน 53  โรงเรยีน คดิเป็นร้อยละ  49.53 และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  มคีุณภาพอยู่ในระดบัยอดเยีย่ม  จ านวน  2  โรงเรยีน 
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คิดเป็นร้อยละ  1.87 คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ จ านวน 48  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  44.86   
คุณภาพอยู่ในระดบัด ีจ านวน 57  โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ  53.27 

จากผลการประเมนิดงักล่าวข้างต้นโรงเรยีน ผลการประกนัคุณภาพระดบัปฐมวยัยงัมี
โรงเรียนร้อยละ  50 ที่จะต้องพฒันาให้มีผลการประเมินที่สูงขึ้นทุกมาตรฐาน   และผลการ
ประกนัคุณภาพระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ในมาตรฐานที ่2 และมาตรฐานที ่3 โรงเรยีนรอ้ยละ 
50  ผลการประเมนิการประเมนิอยู่ในระดบัดเีลศิและด ี ดงันัน้โรงเรยีนที่มผีลการประเมนิยงัมี
คุณภาพไม่ถงึระดบัดเีลศิและดเียีย่ม  ตอ้งไดร้บัการพฒันา   ซึง่จากสภาพปัญหาดงักล่าว  ผูว้จิยั
ในบทบาทของศกึษานิเทศก ์กลุ่มงานสง่เสรมิและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ด าเนินการส่งเสรมิ  สนับสนุนและ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา รวมทัง้มกีารนิเทศตดิตาม และส่งเสรมิ
สนับสนุนโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศกึษา 2563  เพื่อให้โรงเรยีนมพีฒันาการที่ดีขึ้น
จากเดมิ    จงึได้ท าการศกึษาผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวางแผนพฒันา ส่งเสรมิ สนับสนุน ร่วมพฒันา การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาในสงักดั  ใหม้คีุณภาพตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อให้สถานศึกษาปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลยิง่ขึน้ต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั  

เพือ่ศกึษาผลการด าเนินการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ปีการศกึษา 2563 ในดา้นต่าง ๆ 
ดงันี้ 
 1. ดา้นความรูค้วามเขา้ใจของครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 2. ดา้นการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 3. ดา้นผลการด าเนินงานของโรงเรยีน 
 4. ดา้นความพงึพอใจของครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 
 1.ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา ตามกฎกระทรวงว่าดว้ย 
การประกนัคุณภาพการศกึษา   พ.ศ. 2561  ตามคู่มอืการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาฯ 
ของ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
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 ขัน้ตอนที ่1 สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัการน าคู่มอืไปใช้ 
 ขัน้ตอนที ่2 ผูบ้รหิาร คร ูและผูเ้กีย่วขอ้งร่วมกนัวางแผนการด าเนินงานการประกนั 
คุณภาพของสถานศกึษาตามกฏกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ 2561 
 ขัน้ตอนที ่3 ด าเนินงานการประกนัคุณภาพของสถานศกึษาตามกฎกระทรวง 
การประกนัคุณภาพ พ.ศ 2561 
 ขัน้ตอนที ่4 ตรวจสอบและประเมนิผล การด าเนินงานการประกนัคุณภาพ 
ของสถานศกึษาตามกฏกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ 2561 
 ขัน้ตอนที ่5 ปรบัปรุงและพฒันาการะบวนการด าเนินงานการประกนัคุณภาพของ
สถานศกึษาตามกฏกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ 2561 
 
 2.ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  ครแูละบุคลากรทางการศกึษา  107 โรงเรยีน ๆ ละ 2 คน 
ประกอบดว้ย  ผูบ้รหิารโรงเรยีน  1 คน ครผููร้บัผดิชอบการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา 1 คน รวมทัง้สิน้  214  คน 
 
 3.ของเขตด้ำนตวัแปรท่ีศึกษำ  ได้แก่ 
  3.1 ความรูค้วามเขา้ใจของครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
  3.2 การด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
  3.3 ผลการด าเนินงานของโรงเรยีน 
  3.4 ดา้นความพงึพอใจของครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 1.  สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาตาก  เขต 1  สามารถด าเนินการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษา ไดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 
 2.  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1  ไดข้อ้มลูการด าเนินการพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาตาก เขต 1 
 3. โรงเรยีนมผีลการประเมนิตนเองอยู่ในระดบัดขีึน้ไปทุกโรงเรยีน  
 
นิยำมศพัท์เฉพำะ 
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 เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมายของค าทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ใหต้รงกนั ผูศ้กึษาจงึก าหนด
ความหมายของค าทีเ่กี่ยวขอ้งดงันี้   
 1. ระบบประกนัคุณภาพ หมายถงึ กระบวนการและแนวทางในการดาเนินการประกนั
คุณภาพเพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูร้บับรกิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมเีกณฑใ์นการ
พฒันาทีม่คีวามชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน 
 2. ระบบการประกันคุณภาพภายในขอ งสถานศึกษา  หมายถึง  กระบวนการการ
บรหิารจดัการศกึษา เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร ว่าสถานศกึษาสามารถจดัการศกึษา
ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ก าหนด  โดยด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 6 ขัน้ตอน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พุทธศกัราช 2561  ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2561  
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
   2.1 การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  หมายถงึ โรงเรยีนก าหนด
คุณลกัษณะและคุณภาพทีพ่งึประสงค์ ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในโรงเรยีนของตนเองเพือ่ใชเ้ป็นหลกั
ในการพฒันาคุณภาพการศกึษา  โดยการเตรยีมความพรอ้มและมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ และ
สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร   วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของมาตรฐานการศึกษากับผลการ
ด าเนินงานของโรงเรยีนจากปีที่ผ่านมา   ก าหนดเป้าหมายหลกัที่เป็นมาตรฐานและตวัชี้วดัที่
สามารถน าไปปฏบิตัไิด ้และต้องมกีารระบุเป้าหมายทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ  มกีารวพิากษ์/
ประชาพจิารณ์มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และการประกาศใชม้าตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษาใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ 
   2.2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การ
ก าหนดทศิทางการจดัการศกึษาของโรงเรยีนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่โรงเรยีนก าหนดด้วย
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและภายนอกของ
สถานศกึษาการก าหนดกรอบกลยุทธ์พฒันาการศกึษาของสถานศกึษา (Strategic Formulation)   
การวเิคราะหแ์ผนพฒันาคุณภาพการศกึษาระยะ 3-54 ปี  การงบประมาณรายรบั-รายจ่าย ของ
โรงเรียน  ก าหนดโครงการตามแผนกลยุทธ์รบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี และสรุปเป็น
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
   2.3 การด าเนินตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  หมายถงึ  
การน าแผนฯ  สู่การปฏบิตั ิ โดยการแต่งตัง้คณะท างานด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี    
ศกึษาและวเิคราะห์แผนปฏบิตักิารประจ าปีของโรงเรยีน   การด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการ
ประจ าปีได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมทัง้ 4 งาน ของโรงเรยีน การการติดตามประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี  และ มกีารจดัท ารายงานผลงานโครงการฯ ตาม
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 
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   2.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
หมายถึง   ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  โดยการแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของโรงเรยีน  การสร้างความตระหนักและความส าคญั
ของการใหก้บับุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทราบ  การน ามาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนมาเป็นแนวทาง
ในการ ก าหนดวธิกีารประเมนิแต่ละ มาตรฐาน   การสร้างเครื่องมอืที่สอดคล้องกบัมาตรฐาน 
การศึกษาและก าหนดเกณฑ์การประเมิน  การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาต รฐาน
การศกึษา สรุปผล การตรวจสอบ  ผลการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการจดัการศกึษามา
วเิคราะหว์าง แผนการพฒันา / ปรบัปรุง การด าเนินงานของสถานศกึษา 
   2.5 การติดตามผลการด าเนินการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
หมายถงึ  การก ากบั  ตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีของโรงเรยีน โดยมี
คณะกรรมการติดตาม มีเครื่องมือการติดตามผลการด าเนินงาน     มีการติดตามผลการ
ด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน  เมื่อเสรจ็สิน้การด าเนินงานและรายงานผลการตดิตามการ
ด าเนินงาน 
  2.6 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง   หมายถึง การเขียนผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาว่าได้ด าเนินงานตามมาตรฐานเป็นอย่างไร   โดยมกีารแต่งตัง้คณะท างาน 
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนคุณภาพ ของสถานศึกษาและสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา   การก าหนดรูปแบบการรายงานผลการประเมินตนเอง  ของ
สถานศึกษา (SAR)  และน าเสนอรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา  ให้ความ
เหน็ชอบและรบัรองผลการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 3. ผลการด าเนินงานของโครงการติดตามผลการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา หมายถึง การรายงานผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน
สถานศกึษา ปีการศกึษา 2563 ของโรงเรยีนในสงักดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ตาก เขต 1 ประกอบดว้ย 
  3.1 ความรูค้วามเขา้ใจของครูและบุคลากรทางการศกึษา  หมายถงึ ส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ไดม้อบหมายให้กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมนิผล
การจดัการศกึษาโดยกลุ่มงานสง่เสรมิพฒันาระบบประกนัคุณภาพการจดัการศกึษา ทีร่บัผดิชอบ
จดั ประชุมชีแ้จงใหก้บัผูบ้รหิารและครใูน โรงเรยีนในสงักดัเพือ่ สรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
คู่มือ การด าเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาตาม กฎกระทรวงการ
ประกนัคุณภาพ พ.ศ. 2561 โดยศกึษาเพิม่เตมิได้ จากคู่มอืการด าเนินงานการประกนั คุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ. 2561 ที่ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ไดจ้ดัท าขึน้ 
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  3.2 การด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
หมายถงึกระบวนการ การบรหิารจดัการศกึษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร ว่าสถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาไดอ้ย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาที่ก าหนด โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และ
วธิีการประกนัคุณภาพการศึกษา 5 ขัน้ตอน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และ
วธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พุทธศกัราช 2561  ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2561 
  3.3 ผลการด าเนินงานของโรงเรยีน  หมายถงึ การรายงานผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563 ของโรงเรยีนใน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 
  3.4 ดา้นความพงึพอใจของครแูละบุคลากรทางการศกึษา  หมายถงึความความ
พงึพอใจต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีน ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 
 4.  สถานศึกษาในสงักดั หมายถงึ สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานและระดบัปฐมวยั สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก  เขต 1   
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บทท่ี 2 
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษาผลการด าเนินการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ในครัง้นี้  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร
และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งดงัต่อไปนี้ 
 1.ความหมายของการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 2.หลกัการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 3. กระบวนการด าเนินการประกนัคุณภาพ 

 4. แนวทางการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
  - มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  - มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

 5 การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
   - การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
   - การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
   - การด าเนินตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
   - การประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
   - การตดิตามผลการด าเนินการใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
   - การจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง 
 6. การนิเทศการศกึษา 
 7. การด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาของส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 
 8.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
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การประกนัคุณภาพการศกึษา เป็น การประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาแต่ละระดบัและประเภทการศกึษา โดยมกีลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบระบบการบรหิารคุณภาพการศกึษาทีส่ถานศกึษาจดัขึน้ เพื่อใหเ้กดิการพฒันา
และสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานัน้สามารถจดั
การศกึษาได้อย่างมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้น
สงักัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจดัให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการศกึษา แต่ละระดบัและประเภทการศกึษาที่การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและด าเนินการตามแผนทีก่ าหนดไวจ้ดัให้
มกีารประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ตดิตามผลการด าเนินการ
เพื่อพฒันาสถานศกึษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และจดัส่งรายงานผลการประเมนิ
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสงักัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีให้
ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อม
ขอ้เสนอแนะใหแ้ก่สถานศกึษาและหน่วยงานต้นสงักดัหรอืหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลสถานศกึษานัน้ 
ๆ เพือ่ใหส้ถานศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการศกึษาต่อไป 

ความหมายของการประกนัคณุภาพการศึกษา 
 ความหมายของการประกนัคุณภาพการศกึษา มหีน่วยงานและนกัวชิาการ ไดใ้ห้
ความหมายทีส่อดคลอ้งกนัดงันี้ 
 กระทรวงศกึษาธกิาร (2561 หน้า 9) ไดก้ล่าวถงึความหมายของการประกนัคุณภาพ
การศึกษาว่า เป็นระบบที่สถานศึกษาสร้างความมัน่ใจ (Assure) แก่ผู้ร ับบริการทัง้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรอืสถานประกอบการที่รบัผู้เรยีนเข้าศกึษาต่อหรอืรบัเข้า
ท างานว่าสถานศกึษาสามารถ จดัการศกึษาใหม้คีุณภาพไดต้ามมาตรฐานทีส่ถานศกึษาก าหนด 
ผูส้ าเรจ็การศกึษามคีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะ และมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามทีห่ลกัสูตร
ก าหนดและสงัคมคาดหวงั สามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2561 หน้า 183) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา 
(Quality Assurance) เป็นกลไกส าคญัประการหนึ่งทีจ่ะขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพการศกึษา
ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมัน่ใจ (Assure) ได้ว่า สถานศึกษาสามารถจัด
การศกึษาใหม้คีุณภาพ ไดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนด ผูส้ าเรจ็การศกึษามคีวามรูค้วามสามารถและ
มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามทีห่ลกัสตูรก าหนดและทีส่งัคมตอ้งการ 
 ณรงค ์ณ ล าพนู และ เพช็ร ี  รปูวเิชตร (2556 หน้า 19) กล่าวว่า การประกนั
คุณภาพการศกึษา หมายถงึ การด าเนินการใดๆ ทีม่วีตัถุประสงค ์เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ ต่อ
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ผูป้กครอง ชุมชน สงัคม ว่าการด าเนินงานของสถานศกึษานัน้ ไดเ้ป็นไปตามพนัธกจิ ทีไ่ด้
ร่วมกนัก าหนดไว ้และก่อใหเ้กดิผลผลติของการศกึษาทีม่คีุณภาพอนัพงึพอใจ และพงึประสงค์
ตามทีก่ าหนดไว ้
 จารกึ  แก้วบุญปัน (2556 หน้า 11) กล่าวว่าการประกนัคุณภาพการศกึษาคอื การ
บรหิารจดัการและการด าเนินกจิกรรมของโรงเรยีน เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง
ในการที่จะสร้างความพงึพอใจ ความมัน่ใจ และเป็นหลกัประกนัต่อผู้ปกครอง ประชาชนและ
สงัคมว่าโรงเรยีนสามารถจดัการศกึษาได้อย่างมีประสทิธภิาพ ท าให้นักเรยีนที่จบการศกึษามี
คุณภาพ หรอืคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนดเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

 ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2556 หน้า 7)  ใหค้วามหมาย ของการประกนั
คุณภาพการศึกษาว่า หมายถึงการด าเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อสร้างความมัน่ใ จต่อผู้ปกครอง 
ชุมชน สงัคมว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาตามพนัธกิจที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้นัน้ จะให้
ผลผลติของการศกึษา  ทีม่คีุณภาพอนัพงึประสงคต์ามความคาดหวงัของผู้ปกครอง ชุมชนและ
สงัคม 

 สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง กระบวนการการบริหารจัด
การศกึษา เพื่อสรา้งความมัน่ใจ ใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร ประกอบดว้ยผูเ้รยีน ผูป้กครอง ชุมชน สงัคม 
ว่าสถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาไดอ้ย่างมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา
ทีก่ าหนด 

 
หลกัการประกนัคณุภาพการศึกษา 

คณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกาศ
หลกัการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาไว ้ดงันี้ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน, 2554: 131) 

  1.  การประกนัคุณภาพเป็นหน้าทีข่องบุคลากรทุกคน ทีต่อ้งปฏบิตังิานตาม
ภารกจิ ทีแ่ต่ละคนไดร้บัมอบหมาย 
  2.  การประกนัคุณภาพมุ่งพฒันาการด าเนินงาน ตามความรบัผดิชอบของตนใหม้ี
คุณภาพดยีิง่ขึน้ เพราะผลการพฒันาของแต่ละคนกค็อืผลรวมของการพฒันาทัง้สถานศกึษา 
  3.  การประกนัคุณภาพเน้นการพฒันาคุณภาพการศกึษาโดยใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของ
กระบวนการ บรหิารการศกึษาทีต่อ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเพือ่เตรยีมรบัการประเมนิ
เป็นครัง้คราวท่านัน้ 
  4.  การประกนัคุณภาพตอ้งเกดิจากความร่วมมอืของบุคลากรทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง
ไม่สามารถ ว่าจา้งหรอืขอใหบุ้คคลอื่น ๆ ด าเนินการแทนได้ 
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  5.  การประกนัคุณภาพตอ้งเกดิจากการยอมรบัและน าผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษา    ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2561 หน้า 10-11) ไดก้ าหนด
หลกัการในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาไว ้3 ประการ ดงันี้ 
  1.  การกระจายอ านาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความ
คล่องตัวในการบริหารและตัดสินใจด าเนินงาน ทัง้ด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และทรพัยากร การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกและผู้สอนท าหน้าที่ในการสอน จดั
กจิกรรมและพฒันาสื่อเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหบ้รรลุผลตามจุดหมายของหลกัสูตรได้
อย่างเตม็ทีส่ามารถจดัการศกึษาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที ่ความต้องการของชุมชนและสงัคม
ไดม้ากทีสุ่ด 
  2.  การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) หน่วยงานทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์
ชาวบ้าน เข้ามา มีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทัง้ในฐานะเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือคณะท างานในส่วนอื่นๆ ของสถานศึกษา โดยมีการร่วมกันคิด ตัดสินใจ 
สนับสนุน ส่งเสรมิ และตดิตามตรวจสอบการด าเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมใิจในความส าเร็จ
ของสถานศกึษา 
  3. การแสดงภาระรบัผดิชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐานการศกึษา ของ
สถานศกึษา เป็นเป้าหมาย (Goals) ที่ผู้เรยีน ผู้ปกครองและชุมชน ต้องได้รบัรู้เพื่อการพฒันา
ร่วมกนั และเพื่อการตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศกึษาว่า สามารถน าพาผู้เรยีน
ไปสู่มาตรฐานที่ได้ก าหนดร่วมกันไว้หรือไม่ จากเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาดังกล่าว
สถานศึกษาต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (School 
Improvement Plan) เลอืกกลวธิ ี  การพฒันาทีเ่หมาะสมและสามารถท าใหเ้กดิผลไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม มกีารประชาสมัพนัธ์เป้าหมายและจุดเน้นที่ต้องการพฒันาให้ทุกฝ่ายได้รบัรู้เพื่อเป็น
สญัญาประชาคมและเพือ่ใหทุ้กฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งมทีศิทางการท างานทีช่ดัเจนสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั 
 สรุปไดว้่า การประกนัคุณภาพการศกึษา มหีลกัการทีส่ าคญั คอื การกระจายอ านาจ
ใหส้ถานศกึษามอีสิระและมคีวามคล่องตวัในการบรหิารงาน โดยใหก้ารประกนัคุณภาพเป็นสว่น
หนึ่งของการบรหิารการศึกษา ภายใต้ความร่วมมอืของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มกีารแสดงความ
รบัผดิชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการจดั
การศกึษาของสถานศกึษา 
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กระบวนการด าเนินการประกนัคณุภาพ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2561 หน้า 8-9) กล่าวว่า ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาประกอบดว้ยกระบวนการด าเนินงานทีส่มัพนัธก์นั 3 สว่น 
คอื 

 1.  การประเมนิคุณภาพภายใน ซึง่ด าเนินการไดโ้ดยสถานศกึษาเองหรือการ
ประเมนิโดยหน่วยงานตน้สงักดั 

 2.  การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา สถานศกึษาต้องมกีารตดิตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้า ในการด าเนินโครงการกิจกรรมงานเป็นระยะ มผีู้รบัผดิชอบการด าเนินงานเพื่อ
รวบรวมสารสนเทศ และผลการตดิตามตรวจสอบมาใช้ปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะ
แสดงว่า สถานศกึษาท างานอย่างเป็นระบบแล้ว ยงัเป็นการเตรยีมตวัให้พร้อมรบัการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสงักดั อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายใน 3 ปี และการ
ประเมนิคุณภาพภายนอก 

 3.  การพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อให้เกิดการ
ยกระดบัคุณภาพใหสู้งขึน้ โดยมมีาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเป็นเป้าหมาย ในการก าหนด
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาชาตแิละมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน สถานศกึษาอาจเพิม่มาตรฐานทีเ่ฉพาะเจาะจงเหมาะกบัสภาพของชุมชน
ได ้มาตรฐาน จะเป็นกรอบควบคุมการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
 นอกจากนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (2561 หน้า 4-6) 
ได้อธิบายกระบวนการของระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาทีส่มัพนัธก์นั  3  ประการ คอื 
  1.  การควบคมุคุณภาพการศกึษา (Quality Control) เป็นการด าเนินงานเพือ่พฒันา
คุณภาพสถานศกึษาใหบ้รรลุถงึมาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนด หวัใจส าคญัในการพฒันาคุณภาพ
คอื การสรา้งจติส านึกให้ทุกคนตระหนักถงึความจ าเป็นของการท างานเป็นกลุ่ม ท างานอย่างมี
ระบบและทุกคนต้องถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะปรบัปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ
ในส่วนทีร่บัผดิชอบ ใชข้อ้มูลสารสนเทศนัน้ให้เป็นประโยชน์ในการพฒันางานเป็นประจ ามกีาร
เกบ็ขอ้มูล และจดัหมวดหมู่ขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  การพฒันาคุณภาพการศกึษาของ
สถานศึกษาให้บรรลุถึงมาตรฐานที่ก าหนด ต้องมีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ โครงการและ
กจิกรรมที่ก าหนดเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพผู้เรยีนทุกด้าน ประการส าคญัต้องมรีะบบ
และกลไกการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทัง้การติดตามก ากับการ
ด าเนินงานอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง ตามวงจรพฒันาคุณภาพ PDCA ของเดมมิง่ (Deming) ซึ่ง
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เป็นวงจรหลกัของการพฒันาคุณภาพที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายเพราะเป็นกระบวนการที่มกีาร
ตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลา สง่ผลใหม้กีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง  
 
 

             
  
ภาพที ่ 1  แสดงกระบวนการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพของ เดมมิง่ 
            ท่ีมา  :  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2561 หน้า 4)  
 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานได้ยกตวัอย่างเทคนิคของการบรหิาร
และการจดัการที่ใช้แล้วประสบผลส าเร็จคอื วงจรการพฒันาคุณภาพ PDCA ของเดมมิง่ เป็น
กระบวนการตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาตัง้แต่ขัน้วางแผน (Plan) คอืการวางแผนในการ
ท างานการปฏิบตัิตามแผนที่วางไว้  (Do) คอืการลงมอืปฏิบตัิตามแผนหรอืขัน้ตอนตามแผน
ก าหนด  การตรวจสอบหรอืการประเมนิ (Check) คอืขัน้ประเมนิการท างานว่าเป็นไปตามแผนที่
วางไว้และ การน าผลการประเมินย้อนกลับไปทบทวนปรบัปรุงแก้ไขวางมาตรฐานและก าหนด
ขัน้ตอนใหม่ (Act)    
  2.  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เป็นการด าเนินงานเพื่อช่วยเหลอื
สนับสนุนก ากับ ติดตามความก้าวหน้า และยืนยนัการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
ด าเนินงานในแต่ละระดบัดงันี้ 
        2.1 ระดบัสถานศึกษา สถานศึกษาตัง้คณะท างานขึ้นเพื่อรวมรวมข้อมูล
สารสนเทศการด าเนินงาน/โครงการ ตลอดปีการศึกษาทัง้ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

Plan

ก ำหนดปัญหำ 

หำสำเหตุ วำงแผน
ร่วมกัน

Do

ลงมือปฏิบัติ

ตำมแผน

Check

ติดตำมตรวจสอบ

เก็บข้อมูล ยืนยันผล

Act

ปรับปรุง

ระบบ  วิธีกำร
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คุณภาพการจดัการเรยีนการสอน คุณภาพการบรหิารและจดัการศึกษา และด้านการพฒันา
ชุมชนแห่งการเรยีนรู ้จดัท าเป็นระบบขอ้มลูสารสนเทศทีส่ามารถน าผลไปใชป้รบัปรุงและพฒันา
ไดท้นัท่วงท ีและเป็นขอ้มลูส าหรบัประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาได้ 
        2.2  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาให้การส่งเสริม
สนับสนุนและช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนดไว ้สถานศกึษาทุกแห่งควรไดร้บัการตดิตามตรวจสอบคุณภาพจาก
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา อย่างน้อย 1 ครัง้ภายใน 3 ปี ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2542  สถานศึกษาที่มีความเข้มแข็ง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสรมิให้พฒันาอย่างต่อเนื่อง และยกย่องสถานศึกษาที่มี
รูปแบบการพฒันาที่ดีให้เป็นตวัอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได้ สถานศึกษาที่มคีุณภาพผู้เรยีนต ่า
หรอืมแีนวโน้มต ่า อนัเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาควรตัง้คณะท างานเขา้
ไปช่วยเหลือติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและจดัท ารายงานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่ทราบ 
   2.3 ระดบัประเทศ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานน าข้อมูลที่ได้มา
ประกอบการก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก าหนดมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสถานศึกษาให้บริหารและ
จดัการการศกึษาไดอ้ย่างเตม็ที ่
  3.  การประเมนิคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการด าเนินงาน เพือ่
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา แบ่งออกเป็น  2  สว่น คอื 
      3.1 การประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา สถานศกึษาน าขอ้มูลสารสนเทศ และ
ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในขอ้ 2.1 มาเทยีบเคยีงกบัแนวทางการน า
มาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนดทัง้ในระดบัปฐมวยัและระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสู่การปฏบิตั ิและ 
จัดท าเป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานตน้สงักดั และสาธารณชน 
   3.2  การประเมนิเพื่อรบัรองมาตรฐานการศึกษา การประเมนิในส่วนนี้เป็นการ
ด าเนินงาน โดยส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา  (องค์การมหาชน)   
ท าหน้าที่ประเมนิและให้การรบัรองว่าสถานศึกษาจดัการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดในทุก ๆ  5  ปี ผลการประเมนิในภาพรวมจะน าเสนอรฐับาล เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดทศิ
ทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา การด าเนินงาน  3  ข้อดงักล่าวเป็นกระบวนการที่มี
ความสัมพันธ์และส่งผลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการไดท้ัง้ในขัน้การพฒันาคุณภาพและการประเมนิคุณภาพ  
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 สรุปไดว้่า กระบวนการด าเนินการประกนัคุณภาพ ประกอบดว้ย การประเมนิ
คุณภาพภายใน การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา และการพฒันาคุณภาพการศกึษา ซึง่ทัง้ 
3 สว่น มคีวามสมัพนัธ ์เกีย่วเนื่องกนัเป็นวงจรการพฒันาทีข่บัเคลื่อนตลอดเวลาอย่างเป็นระบบ 
โดยมมีาตรฐานการศกึษาเป็นเครื่องมอืในการพฒันาคุณภาพการศกึษา และเป็นเป้าหมายหลกั
ของการพฒันาคุณภาพการศกึษา ดงัแสดงในแผนภาพที ่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 2  แสดงองคป์ระกอบของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

                     ท่ีมา  :  ส านักคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2561 : 9) 
 
 แนวทางการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  ตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2561  และกระทรวงศกึษาธกิาร 
มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน และระดบั
การศึกษาขัน้พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ .ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561ส าหรับให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
เตรยีมการส าหรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าใหเ้กดิความมัน่ใจแก่ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง
ทุกฝ่ายว่าการจดัการศกึษาของสถานศกึษามคีุณภาพ ไดม้าตรฐาน และคงรกัษาไวซ้ึ่งมาตรฐาน
จากการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

การประเมนิ 

คุณภาพ 

 

การตดิตาม ตรวจสอบ 

คุณภาพการศกึษา 

 

การพฒันาคุณภาพ 

การศกึษา 

 

การประกนั 
คณุภาพท่ีมี 

มาตรฐานเป็น 
เป้าหมาย 
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          การพฒันามาตรฐานการศกึษา มแีนวคดิว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบตัิได้
จริงประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อยแต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและ
คุณภาพการศกึษาได้จรงิขอ้มูลทีไ่ดเ้กดิประโยชน์ในการพฒันาการศกึษาทุกระดบั ตัง้แต่ระดบั
สถานศึกษา ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา ระดบัหน่วยงานต้นสังกัด และระดบัชาติ ดงันัน้ การ
ก าหนดมาตรฐานการศกึษาจงึเน้นทีคุ่ณภาพผูเ้รยีน คุณภาพผูบ้รหิารสถานศกึษา และคุณภาพ
ครู มคีวามสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศกึษาในแต่ละระดบั ก าหนดเกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพของมาตรฐานม ี5 
ระดบั   

ระดบั  1  ก าลงัพฒันา    
ระดบั  2  ระดบัปานกลาง     
ระดบั  3 ระดบัด ี 
ระดบั  4 ระดบัดเีลศิ 
ระดบั  5 ระดบัยอดเยีย่ม  

 
มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2561  มจี านวน 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน 
1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

แต่ละมาตรฐานมรีายละเอยีดดงันี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
1) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการคดิค านวณ 
2) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย 
    แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และแกปั้ญหา 
3) มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 
4) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
5) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
6) มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี 
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1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
1) การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
2) ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
3) การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
2.1 มเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา 
2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา  
     และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 
2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรู้ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
3.1 จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น       
     ชวีติได ้
3.2 ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
3.3 มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
3.5 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรุง 
      การจดัการเรยีนรู้ 
 

การให้ระดบัคณุภาพมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานมาตรฐานท่ี 1 
ระดบั 1  ก าลงัพฒันา 

1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
        1) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการคดิค านวณ  
                         ต ่ากว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 
        2)  ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาต ่ากว่าเป้าหมาย 
                         ทีส่ถานศกึษาก าหนด 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
        1) ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตี ่ากว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 
        2) ผูเ้รยีนมสีุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคมต ่ากว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษา  
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                         ก าหนด 
ระดบั 2  ปานกลาง 

1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
        1) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการคดิค านวณ  
                         เป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 
        2)  ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาเป็นไปตาม 

     เป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 
 
 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
        1) ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่เีป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษา   
                        ก าหนด 
        2) ผูเ้รยีนมสีุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคมเป็นไปตามกว่าเป้าหมายที่
สถานศกึษาก าหนด 
ระดบั 3  ดี 

1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
        1) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการคดิค านวณ  
                         เป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 
       2)  ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาเป็นไปตาม 

      เป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 
       3)  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย 
                          แลกเปลีย่น ความคดิเหน็ และแกปั้ญหาได้ 
        4)  ผูเ้รยีนมคีวามรู ้และทกัษะพืน้ฐานในการสรา้งนวตักรรม 
       5)  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ 

     พฒันาตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมปลอดภยั 
        6)  ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
        1) ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่เีป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษา 

          ก าหนด 
ระดบั 4  ดีเลิศ 

1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
        1) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการคดิค านวณ 
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                         สงูกว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 
        2) ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาสงูกว่าเป้าหมาย 
                         ทีส่ถานศกึษาก าหนด 
         3) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย 
                         แลกเปลีย่นความคดิเหน็  โดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจ และ 

     แกปั้ญหาได ้
         4) ผูเ้รยีนมคีวามรู ้และทกัษะพืน้ฐานในการสรา้งนวตักรรม 
        5) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ 

     พฒันาตนเอง และสงัคมในดา้นการเรยีนรู ้การสือ่สาร การท างาน 
 

        6) ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่พีรอ้มทีจ่ะศกึษาต่อใน 
        ระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ และการท างานหรอืงานอาชพี 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
       1) ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่สีงูกว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 
   ระดบั 5   ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
        1) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการคดิค านวณ  
                         สงูกว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 
         2)  ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาสงูกว่าเป้าหมาย 
                         ทีส่ถานศกึษาก าหนด 
        3) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย 
                         แลกเปลีย่น ความคดิเหน็ 
 

ตวัอย่างการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ตรวจสอบเอกสารทีส่ะทอ้นผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนจากขอ้มูลหลกัฐานเชงิประจกัษ์ เช่น 
แบบสรุปผลการอ่าน การเขยีน การสื่อสารและการคดิค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชัน้ 
เอกสารการวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนทุกระดบัชัน้ ชิ้นงานผลงานนักเรยีน บนัทกึการอ่าน แบบ
สรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการอ่าน คดิ วเิคราะห์และเขยีน โครงงาน ชิ้นงาน 
บนัทึกการท างานรายงานสรุปผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พื้นฐาน   ร่องรอยการจดักิจกรรม 
โครงการเอกสารหลกัฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย   อารมณ์    สงัคมแบบบนัทกึพฤตกิรรม
ทางสงัคม 
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  สงัเกตพฤตกิรรมต่าง ๆ ของผู้เรยีน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์ การใช้
อนิเตอร์เน็ตและเทคโนโลยสีารสนเทศ พฤตกิรรมที่สะท้อนคุณลกัษณะและค่านิยมของผู้เรยีน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด เช่น การเขา้แถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กริยิามารยาท 
การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการท างานร่วมกนั การอภิปรายแสดงความคดิเหน็ การร่วมกนั
แกไ้ขปัญหา ฯลฯ 
  สมัภาษณ์ผูเ้รยีนเกี่ยวกบัความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย เช่น นกัเรยีนรูส้กึ
อย่างไรทีเ่กดิเป็นคนในทอ้งถิน่น้ี นกัเรยีนภูมใิจในสิง่ใดบา้งในทอ้งถิน่ นกัเรยีนชอบหรอืไม่ชอบ 
 
 
 
 
 
ค าอธิบายของมาตรฐานเพื่อการประกนัคณุภาพภายในระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านคณุภาพผู้เรียน 

ผลการเรยีนรูท้ีเ่ป็นคุณภาพของผูเ้รยีนทัง้ดา้นผลสมัฤทธิท์างวชิาการ ประกอบดว้ย 
ความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารการคดิค านวณ การคดิประเภทต่าง ๆ การสรา้ง
นวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูร
การมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐานและเจตคตทิีด่ตี่อวชิาชพี และดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีเ่ป็น
ค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย การยอมรบัทีจ่ะ
อยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทัง้สุขภาวะทางร่างกายและจติสงัคม 

1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
1) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการคดิค านวณ 

ผูเ้รยีนมทีกัษะในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษา
ก าหนดในแต่ละระดบัชัน้ 

 2) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และแกปั้ญหาผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิจ าแนกแยกแยะ
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พจิารณาอย่างรอบคอบ โดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจ มกีารอภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และแกปั้ญหาอย่างมเีหตุผล 

3) มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรมผูเ้รยีนม ีความสามารถในการรวบรวม 
ความรูไ้ดท้ัง้ดว้ยตวัเองและการท างานเป็นทมี เชื่อมโยงองคค์วามรู ้และประสบการณ์มาใชใ้น
การสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคดิ โครงการ โครงงานชิ้นงาน ผลผลติ 

4) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารผูเ้รยีนม ี
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ความสามารถในใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่การพฒันาตนเองและสงัคมในดา้น
การเรยีนรูก้ารสือ่สาร การท างานอย่างสรา้งสรรค ์และมคีุณธรรม 

5) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาผูเ้รยีนบรรลุและม ี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษาจากพืน้ฐานเดมิในดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 
ทกัษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทัง้มคีวามก้าวหน้าในผลการทดสอบระดบัชาตหิรอืผลการทดสอบ
อื่นๆ 

6) มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพีผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะ 
พืน้ฐานในการจดัการ เจตคตทิีด่พีรอ้มทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้การท างานหรอืงานอาชพี 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
1) มคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนดผูเ้รยีนมพีฤตกิรรม

เป็นผูท้ีม่คีุณธรรม จรยิธรรมเคารพในกฎกตกิา มคี่านิยมและจติส านึกตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
โดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดขีองสงัคม 
 

2) มคีวามภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย ผูเ้รยีนมคีวามภูมใิจในทอ้งถิน่  
เหน็คุณค่าความเป็นไทย มสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย  รวมทัง้ภูมิ
ปัญญาไทย 

3) ยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลายผูเ้รยีนยอมรบัและ 
อยู่ร่วมกนับนความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้น เพศ วยั เชือ้ชาต ิศาสนา ภาษาวฒันธรรม 
ประเพณี 

4) มสีุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคมผูเ้รยีนมกีารรกัษาสุขภาพกาย สุขภาพจติ 
 อารมณ์และสงัคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่างมี
ความสุข เขา้ใจผูอ้ื่น ไม่มคีวามขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 ประเดน็พิจารณา 

2.1 มเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา 
2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 
2.5 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรู้ 

การให้ระดบัคณุภาพมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานมาตรฐานท่ี 2 
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ระดบั 1  ก าลงัพฒันา 
      1) เป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดไม่ชดัเจน 
      2) ระบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาแต่ไม่สง่ผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
          การศกึษาของสถานศกึษา 
ระดบั 2  ปานกลาง 
      1)  เป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจนเป็นไปได้ในการปฏบิตั ิ
      2)  มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาทีส่ง่ผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
           การศกึษาของสถานศกึษา 
ระดบั 3  ดี 

1) เป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจนสอดคลอ้งกบับรบิทของ 
     สถานศกึษา เป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิ
2) มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาทีช่ดัเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศกึษาของสถานศกึษา 
      3)  ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษาและ 
          ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      4)  พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
      5)   จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 
      6)  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรู้ 
ระดบั  4  ดีเลิศ 

1) มเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิทของ 
สถานศกึษา ความตอ้งการชุมชน นโยบายรฐับาล แผนการศกึษาแห่งชาต ิเป็นไปไดใ้น
การปฏบิตั ิ

2) มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาทีช่ดัเจนมปีระสทิธภิาพ สง่ผลต่อ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาโดยความร่วมมอืผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

3) ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ 

4) พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพีตรงตามความตอ้งการของครู  
และสถานศกึษา 

5) จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 
และมคีวามปลอดภยั 

6) จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรูท้ี่ 
เหมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษา 
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ระดบั 5  ยอดเยี่ยม 
1) มเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิทของ 

สถานศกึษา ความตอ้งการชุมชน นโยบายรฐับาล แผนการศกึษาแห่งชาต ิเป็นไปไดใ้น
การปฏบิตั ิทนัต่อการเปลีย่นแปลง 

2) มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาทีช่ดัเจนมปีระสทิธภิาพ สง่ผลต่อ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยความร่วมมอืของผูเ้กีย่วขอ้งทุก
ฝ่ายมกีารน าขอ้มลูมาใชใ้นการปรบัปรุง พฒันางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

3) ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ และเป็นแบบอย่างได้ 

4) พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพีตรงตามความตอ้งการของครูและ 
สถานศกึษา และจดัใหม้ชีุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเพื่อพฒันางาน 

5) จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 
และมคีวามปลอดภยั 

6) จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรูท้ี่
เหมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษา 
 

ตวัอย่างการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ตรวจสอบเอกสารเกีย่วกบัแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
แผนปฏบิตักิารประจ าปี แผนพฒันาวชิาการ แผนบรหิารจดัการสารสนเทศ แผนพฒันาคร/ู
บุคลากร แผนการก ากบันิเทศ ตดิตามการประเมนิผลของสถานศกึษา แผนการจดั
สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ 
 สมัภาษณ์คณะกรรมการสถานศกึษา ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากร ผูเ้รยีน และผูป้กครอง
นกัเรยีนเกีย่วกบัการก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิของสถานศกึษา เช่น  
กระบวนการไดม้าของเป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ท าอย่างไรบา้ง มขี ัน้ตอนอย่างไร การ
ก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิด าเนินการอย่างไร ใครมสีว่นเกีย่วขอ้งบา้ง สถานศกึษามี
การด าเนินการสรา้งความเขา้ใจตรงกนัระหว่างผูบ้รหิาร คร ูและผูเ้กีย่วขอ้งอย่างไร สถานศกึษา
น าแผนไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างไร สถานศกึษาแบ่งบทบาทหน้าที่ผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัติามแผน
อย่างไร ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นร่วมต่อผลการด าเนินการสถานศกึษาหรอืไม่ อย่างไร 
สถานศกึษามเีครอืขา่ยในการท างานกบัใคร/หน่วยงานใดบา้งและมสีว่นร่วมอย่างไร สถานศกึษา
มกีารก ากบัตดิตามและวธิกีารประเมนิผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ 
ค าอธิบาย 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
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เป็นการจดัระบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษามกีารก าหนดเป้าหมายวสิยัทศัน์
และพนัธกจิอย่างชดัเจน สามารถด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตาม
หลกัสตูรสถานศกึษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา 
ด าเนินการพฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี และจดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการเรยีนรูร้วมทัง้จดัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู้ 

2.1 มเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
สถานศกึษาก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิไวอ้ย่างชดัเจน สอดคลอ้ง

กบับรบิทของสถานศกึษา ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิน่ วตัถุประสงคข์องแผนการศกึษา
แห่งชาต ินโยบายของรฐับาลและของตน้สงักดั รวมทัง้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา 
สถานศกึษาสามารถบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ  

ทัง้ในสว่นการวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา การน าแผนไปปฏบิตัเิพือ่พฒันาคุณภาพ
การศกึษามกีารตดิตามตรวจสอบประเมนิผลและปรบัปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่องมกีารบรหิาร
อตัราก าลงั ทรพัยากรทางการศกึษา และระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน มรีะบบการนิเทศภายใน 
การน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันา บุคลากรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมสีว่นร่วมการวางแผน 
ปรบัปรุง และพฒันา และร่วมรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา 

2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูร 
สถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมายสถานศกึษาบรหิารจดัการเกีย่วกบังานวชิาการ ทัง้ดา้นการ
พฒันาหลกัสตูร กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นเชื่อมโยงวถิชีวีติจรงิ และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถงึ การจดัการเรยีนการสอนของกลุ่มทีเ่รยีนแบบควบ
รวมหรอืกลุ่มทีเ่รยีนร่วมดว้ย 

2.4 พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพีสถานศกึษาสง่เสรมิ  
สนบัสนุน พฒันาคร ูบุคลากร ใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี และจดัใหม้ชีุมชนการเรยีนรูท้าง
วชิาชพีมาใชใ้นการพฒันางานและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู้
สถานศกึษาจดัภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน และสภาพแวดลอ้ม
ทางสงัคม ทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู ้และมคีวามปลอดภยั 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการ 
เรยีนรูส้ถานศกึษาจดัระบบการจดัหา การพฒันาและการบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใชใ้น
การบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
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ประเดน็พิจารณา 
3.1 จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น 
     ชวีติได ้

          3.2 ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
          3.3 มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 
          3.4 ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
          3.5 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการ 
               เรยีนรู ้
การให้ระดบัคณุภาพมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานมาตรฐานท่ี 3 
ระดบั 1  ก าลงัพฒันา 

1)  จดัการเรยีนรูท้ีไ่ม่เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชก้ระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ 
       2)  ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีไ่ม่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
       3)  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างไม่เป็นระบบ 
 
ระดบั 2  ปานกลาง 

1) จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั 
ของหลกัสตูรสถานศกึษา และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ 

       2)  ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
       3)  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
ระดบั 3  ดี 

1) จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั 
ของหลกัสตูรสถานศกึษา และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ 

        2)  ใชใ้ชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 
       3)  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
        4)  มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 
        5)  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจดัการ 
       เรยีนรู ้
ระดบั 4  ดีเลิศ 

1) จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั 
ของหลกัสตูรสถานศกึษา มแีผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถน าสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ 

      2)  ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
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      3)  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ มขีัน้ตอนโดยใชเ้ครื่องมอืและวธิกีาร 
     วดัและประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู ้ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั   
     แก่ผูเ้รยีน และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 

       4)  มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก เดก็รกัทีจ่ะเรยีนรูแ้ละเรยีนรูร้่วมกนัอย่างมี 
     ความสุข 

       4)  มชีุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีระหว่างครเูพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการ 
     เรยีนรู ้

ระดบั 5  ยอดเยี่ยม 
1) จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั 

ของหลกัสตูรสถานศกึษา มแีผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถน าสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติและมกีารเผยแพร่ 

2) ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู ้รวมทัง้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่อือ้ต่อการ 
เรยีนรู ้โดยสรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
 
 

       3)  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ มขีัน้ตอนโดยใชเ้ครื่องมอืและวธิกีาร 
      วดัและประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู ้ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

     แก่ผูเ้รยีน และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
       4)  มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก เดก็รกัทีจ่ะเรยีนรู ้และเรยีนรูร้่วมกนัอย่างมี 
      ความสุข 
          5)  มชีุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีระหว่างครแูละผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่พฒันาและปรบัปรุง 

     การจดัการเรยีนรู ้คร ูและผูเ้กีย่วขอ้งมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้น 
     กลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้ 

 

ตวัอย่างการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ เช่น หลกัสูตรสถานศึกษา แผนการจดัการเรียนรู้ 
บนัทึกผลหลงัสอน เอกสารหลกัฐานการวดัและประเมินผล เครื่องมอืวดัและประเมินผลการ
เรยีนรู ้สมุดการบา้นทีแ่สดงใหเ้หน็การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ชิน้งานหรอืผลของนกัเรยีน/แฟ้มสะสม
งาน สือ่การเรยีนการสอน และแหล่งเรยีนรู ้ฯลฯ 
  สงัเกตกระบวนการเรยีนการสอน พฤตกิรรมการสอนของครู เช่นการใชค้ าถามทีห่ลาย
หลายระดบัเพื่อส่งเสรมิการคดิขัน้สูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู 
ปฏสิมัพนัธ์ของครูผูเ้รยีน เช่น ความเป็นกนัเองของครูกบัผูเ้รยีน การสนทนาโต้ตอบของครูกบั
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ผู้เรยีน พฤตกิรรมการเรยีนของผู้เรยีน เช่น ความกระตอืรอืร้นในการเรยีน การมสี่วนร่วมของ
ผู้เรยีน ความในใจในการร่วมกจิกรรม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ การจดักจิกรรมที่ให้
ผูเ้รยีนปฏบิตัจิรงิ กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องผูเ้รยีน กจิกรรมตอบสนองความสนใจของ
ผูเ้รยีนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 
  สมัภาษณ์นกัเรยีน และคร ูเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน เช่น นกัเรยีนมสีว่นร่วมใน
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนหรอืไม่ อย่างไร นกัเรยีนไดร้่วมก าหนดเกณฑก์ารประเมนิงาน/
ชิ้นงานต่าง ๆ หรอืร่วมประเมนิผลการเรยีนหรอืไม่ อย่างไร นักเรยีนชอบเรยีนวชิาอะไร เพราะ
เหตุใด ครใูชว้ธิกีารวดัและประเมนิผลความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารใดบา้ง ฯลฯ 
 

ค าอธิบาย 
          มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
               เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้ ว ัดของหลักสูตร
สถานศกึษา สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ มี
การบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวกสรา้งปฏสิมัพนัธ์ทีด่ ีครูรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทัง้ร่วมกัน
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละน าผลทีไ่ดม้าใหข้อ้มลูป้อนกลบั เพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
              3.1 จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชวีติจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชี้วดัของหลกัสตูรสถานศกึษา
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง มีแผนการจดัการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจดักจิกรรมไดจ้รงิมรีูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้ฉพาะส าหรบัผูท้ี่มคีวามจ าเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลอืพเิศษ ผูเ้รยีนไดร้บัการฝึกทกัษะแสดงออก แสดงความคดิเหน็ สรุปองค์
ความรู ้น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติได้ 

   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูร้วมทัง้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้โดย
สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากสือ่ทีห่ลากหลาย 
             3.3 มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชิงบวกครูผู้สอนมกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีน โดย
เน้นการมปีฏสิมัพนัธ์เชงิบวก ใหเ้ดก็รกัครู ครูรกัเดก็ และเดก็รกัเดก็ เดก็รกัทีจ่ะเรยีนรู ้สามารถ
เรยีนรูร้่วมกนัอย่างมคีวามสุข 
             3.4 ตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรยีนมกีาร
ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ มขีัน้ตอนโดยใชเ้ครื่องมอืและ
วธิกีารวดัและประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู ้และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่
ผูเ้รยีนเพือ่น าไปใชพ้ฒันาการเรยีนรู ้
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            3.5 มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละให้ขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อปรบัปรุงและพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทัง้ให้ข้อมูล
ป้อนกลบัเพือ่น าไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนรู้ 
   การประเมนิคุณภาพภายในเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานเป็นการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาเป็นกระบวนการทีส่รา้งความมัน่ใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจดัการศกึษาทุกระดบัมี
คุณภาพและจะคงรกัษาไว้ซึ่งมาตรฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงให้มีการปฏิรูประบบการ
ประเมนิและการประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยมนีโยบายปรบัปรุงมาตรฐานและตวัชี้วดัให้มี
จ านวนน้อยลง  กระชบั  และสะท้อนถงึคุณภาพอย่างแท้จรงิ  เน้นการประเมนิตามสภาพจรงิ  
ไม่ยุ่งยาก    สรา้งมาตรฐานระบบการประเมนิ     รวมทัง้พฒันาผูป้ระเมนิภายในใหม้มีาตรฐาน  
มคีวามน่าเชื่อถอื  สามารถใหค้ าชีแ้นะและใหค้ าปรกึษาแก่สถานศกึษาไดม้าตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐานทีป่รบัใหม่จงึมจี านวนไม่มาก  แนวทางการประเมนิคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา
จะเน้นการเก็บขอ้มูลในเชงิคุณภาพตามบรบิทของสถานศกึษา  ไม่เพิม่ภาระการจดัท าเอกสาร
ใหส้ถานศกึษา  ปรบักระบวนทศัน์ในการประเมนิทีม่เีป้าหมายเพื่อพฒันาบนพื้นฐานบรบิทของ
สถานศกึษา  มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาจงึเป็นจุดเริม่ต้นของการพฒันาทุนมนุษยแ์ละ
เป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้ องรับรู้  และ
ปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบใหบ้รรลุถงึเป้าหมายคอืมาตรฐานทีส่ถานศกึษาก าหนดและร่วม
รบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษาทีเ่กดิขึน้   
มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

การพฒันามาตรฐานการศกึษา มแีนวคดิว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศกึษาปฏิบตัิได้
จริงประเมินได้จริง กระชบั และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและ
คุณภาพการศกึษาได้จรงิขอ้มูลทีไ่ด้เกดิประโยชน์ในการพฒันาการศกึษาทุกระดบั ตัง้แต่ระดบั
สถานศึกษา ระดบัเขตพื้นที่การศึกษาระดบัหน่วยงานต้นสงักัด และระดบัชาติ ดงันัน้ การ
ก าหนดมาตรฐานการศกึษาจงึเน้นที่คุณภาพผูเ้รยีนคุณภาพผู้บรหิารสถานศกึษา และคุณภาพ
ครู มคีวามสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 
 มาตรฐานการศกึษาในแต่ละระดบั ก าหนดเกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพของมาตรฐานม ี  5 
ระดบัคอื ระดบัก าลงัพฒันา ระดบัปานกลาง ระดบัด ีระดบัดเีลศิและระดบัยอดเยีย่ม รายละเอยีด
ของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดบั ประเด็นพจิารณา และระดบัคุณภาพ ดงันี้   ( ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน,2561 หน้า 6-30) มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยัแนบ
ทา้ยประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั    ฉบบัลงวนัที ่
6  สงิหาคม  2561 มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั พ.ศ.2561 มจี านวน 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 
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  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็ 
  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
  มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั 
แต่ละมาตรฐาน มรีายละเอยีด ดงันี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของเดก็ 
 1.1 มพีฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรงมสีุขนิสยัทีด่แีละดแูลความปลอดภยัของตนเองได้ 
 1.2 มพีฒันาการดา้นอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มพีฒันาการดา้นสงัคม ช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม 
 1.4 มพีฒันาการดา้นสตปัิญญา สือ่สารได ้มทีกัษะการคดิพืน้ฐาน และแสวงหาความรูไ้ด้ 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของเดก็ 
                ผลพฒันาการเดก็ในดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญา 

1.1 มีพฒันาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสยัท่ีดี และดแูลความปลอดภยัของ
ตนเองได้ 
          เดก็มนี ้าหนกั สว่นสงูตามเกณฑม์าตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรง
ตวัไดด้ ีใชม้อืและตาประสานสมัพนัธไ์ดด้ ีดแูลรกัษาสุขภาพอนามยัสว่นตนและปฏบิตัจินเป็น
นิสยั ปฏบิตัตินตามขอ้ตกลงเกีย่วกบัความปลอดภยั หลกีเลีย่งสภาวะทีเ่สีย่งต่อโรค สิง่เสพตดิ 
และระวงัภยัจากบุคคล สิง่แวดลอ้ม และสถานการณ์ทีเ่สีย่งอนัตราย 

1.2 มีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
      เดก็ร่าเรงิแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรูส้กึไดเ้หมาะสม รูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจ อดทนในการ
รอคอยยอมรบัและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ้ื่น มจีติส านึกและค่านิยม
ทีด่ ีมคีวามมัน่ใจกลา้พดู กลา้แสดงออก ช่วยเหลอืแบ่งปัน เคารพสทิธ ิรูห้น้าทีร่บัผดิชอบ อดทน
อดกลัน้ ซื่อสตัยส์ุจรติ มคีุณธรรมจรยิธรรมตามทีส่ถานศกึษาก าหนดชื่นชมและมคีวามสุขกบั
ศลิปะ ดนตร ีและการเคลื่อนไหว 

1.3 มีพฒันาการด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
 เดก็ช่วยเหลอืตนเองในการปฏบิตักิจิวตัรประจาวนั มวีนิยัในตนเอง ประหยดัและ
พอเพยีงมสีว่นร่วมดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มในและนอกหอ้งเรยีน มมีารยาทตามวฒันธรรมไทย 
เช่น การไหว ้การยิม้ทกัทาย และมสีมัมาคารวะกบัผูใ้หญ่ เป็นตน้ ยอมรบัหรอืเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคดิพฤตกิรรม พืน้ฐานครอบครวั เชือ้ชาต ิศาสนา วฒันธรรม 
เป็นตน้ เล่นและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้แกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดยปราศจากการใชค้วามรุนแรง 

1.4 มีพฒันาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 
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 เดก็สนทนาโตต้อบและเล่าเรื่องใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ ตัง้ค าถามในสิง่ทีต่นเองสนใจหรอืสงสยั 
และพยายามคน้หาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องทีต่นเองอ่านไดเ้หมาะสมกบัวยั มี
ความสามารถในการคดิรวบยอดการคดิเชงิเหตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์การคดิ
แกปั้ญหาและสามารถตดัสนิใจในเรื่องง่ายๆ ไดส้รา้งสรรคผ์ลงานตามความคดิและจนิตนาการ 
เช่น งานศลิปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอสิระ เป็นตน้และใชส้ือ่เทคโนโลย ีเช่น แว่นขยาย 
แม่เหลก็ กลอ้งดจิติอล เป็นตน้ เป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูแ้ละแสวงหาความรูไ้ด้ 
 
การให้ระดบัคณุภาพมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานท่ี 1 
ระดบัก าลงัพฒันา 
 1)  พฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญา ยงัไม่บรรลุเป้าหมายที่ 
      สถานศกึษาก าหนด 
ระดบัปานกลาง 

1) มพีฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญา ยงัไม่บรรลุตาม 
เป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 

2) มกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามหลกัสตูรและมแีผนงาน/โครงการ/กจิกรรม    
เสรมิในการพฒันาเดก็ทีย่งัไม่บรรลุตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 

 
 
ระดบัดี 

1) มพีฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญา บรรลุตามเป้าหมายที่ 
สถานศกึษาก าหนด 

ระดบัดีเลิศ 
1) พฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญา บรรลุตามเป้าหมายที่ 

สถานศกึษาก าหนด 
2) มกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามหลกัสตูรและมแีผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เสรมิในการพฒันาเดก็อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ระดบัยอดเยี่ยม 

1) มพีฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญา บรรลุตามเป้าหมายที่ 
สถานศกึษาก าหนด มคีวามพรอ้มในการศกึษาระดบัประถมศกึษา 

2) มกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามหลกัสตูรและมแีผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
เสรมิในการพฒันาเดก็อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3) มสีว่นร่วมของพอ่แม่ครอบครวั ชุมชน และทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการสง่เสรมิ 
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พฒันาการของเดก็ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 2.1 มหีลกัสตูรครอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิน่ 
 2.2 จดัครใูหเ้พยีงพอกบัชัน้เรยีน 
 2.3 สง่เสรมิใหค้รูมคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 
 2.4 จดัสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรยีนรู ้อย่างปลอดภยั และเพยีงพอ 
 2.5 ใหบ้รกิารสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรยีนรูเ้พือ่สนบัสนุนการจดั 

     ประสบการณ์ 
 2.6 มรีะบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมสีว่นร่วม 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 สถานศกึษาด าเนินการบรหิารและจดัการสถานศกึษาทีค่รอบคลุมดา้นวชิาการ ดา้นครู
และบุคลากรดา้นขอ้มลูสารสนเทศ ดา้นสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรยีนรู ้และดา้นระบบ
ประกนัคุณภาพภายในโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา มกีาร
ก ากบัตดิตามการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพือ่สรา้งความมัน่ใจต่อคุณภาพการจดั
การศกึษาของสถานศกึษา 
 2.1 มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน 
 สถานศกึษามหีลกัสตูรสถานศกึษาทีย่ดืหยุ่น และสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวยัโดยสถานศกึษาออกแบบการจดัประสบการณ์ทีเ่ตรยีมความพรอ้มและไม่เร่งรดัวชิาการ 
เน้นการเรยีนรูผ้่านการเล่นและการลงมอืปฏบิตั ิตอบสนองความตอ้งการและความแตกต่างของ
เดก็ปกตแิละกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของครอบครวั ชุมชน และทอ้งถิน่ 
 2.2 จดัครใูห้เพียงพอกบัชัน้เรียน 
 สถานศกึษาจดัครใูหเ้หมาะสมกบัภารกจิการเรยีนการสอนหรอืจดัครทูีจ่บการศกึษา
ปฐมวยัหรอืผ่านการอบรมการศกึษาปฐมวยัอย่างพอเพยีงกบัชัน้เรยีน 

2.3 ส่งเสริมให้ครมีูความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์ 
 พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหแ์ละออกแบบหลกัสตูร
สถานศกึษามทีกัษะในการจดัประสบการณ์และการประเมนิพฒันาการเดก็ใชป้ระสบการณ์ส าคญั
ในการออกแบบ การจดักจิกรรมมกีารสงัเกตและประเมนิพฒันาการเดก็เป็นรายบุคคล มี
ปฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็ และครอบครวั 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  
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ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์
หลากหลาย มสีือ่การเรยีนรูเ้ช่น ของเล่น หนงัสอืนิทาน สือ่จากธรรมชาต ิสือ่ส าหรบัเดก็มุด ลอด 
ปีนป่าย สือ่เทคโนโลย ีสือ่เพือ่การสบืเสาะหาความรู้ 
 2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจดั
ประสบการณ์ส าหรบัคร ู
 สถานศกึษาอ านวยความสะดวก และใหบ้รกิารสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศวสัดุ และ
อุปกรณ์เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์และพฒันาครู 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เ ก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศกึษา โดยผูป้กครองและผูเ้กี่ยวขอ้ง ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมและจดัส่งรายงานผลการประเมนิ
ตนเองใหห้น่วยงานตน้สงักดั 

การให้ระดบัคณุภาพมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานท่ี 2 
ระดบัก าลงัพฒันา 

1) มหีลกัสตูรสถานศกึษาทีไ่ม่ยดืหยุ่น ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั และ 
บรบิทของทอ้งถิน่ 

 2) มรีะบบบรหิารคุณภาพ แต่ไม่สง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพเดก็ปฐมวยั 
ระดบัปานกลาง 

1) มหีลกัสตูรสถานศกึษาทีย่ดืหยุ่น สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัและบรบิท 
ของทอ้งถิน่ 

 2) มรีะบบบรหิารคุณภาพ แต่ไม่สง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพเดก็ปฐมวยั 
ระดบัดี 

1) มหีลกัสตูรสถานศกึษาทีย่ดืหยุ่น สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัและบรบิท 
ของทอ้งถิน่ 

 2)  จดัครใูหเ้พยีงพอและเหมาะสมกบัชัน้เรยีน 
 3)  มกีารสง่เสรมิใหค้รมูคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์ทีส่ง่ผลต่อคุณภาพเดก็ 
     เป็นรายบุคคล 

4) จดัสภาพแวดลอ้มอย่างปลอดภยั และมสีือ่เพือ่การเรยีนรูอ้ย่างเพยีงพอและ 
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หลากหลาย 
5) ใหบ้รกิารสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรยีนรูเ้พื่อสนบัสนุนการจดั 

ประสบการณ์เหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา 
6) มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาทีส่ง่ผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ 

สถานศกึษาและเปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมสีว่นร่วม 
ระดบัดีเลิศ 

1) มกีารประเมนิและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวยัและบรบิทของทอ้งถิน่ 

 2)  จดัครใูหเ้พยีงพอและเหมาะสมกบัชัน้เรยีน 
 3)  มกีารสง่เสรมิใหค้รมูคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์ทีส่ง่ผลต่อคุณภาพเดก็ 

     เป็นรายบุคคล ตรงความตอ้งการของครแูละสถานศกึษา 
4) จดัสภาพแวดลอ้มอย่างปลอดภยั และมสีือ่เพือ่การเรยีนรูอ้ย่างเพยีงพอและ 

หลากหลาย 
 5) ใหบ้รกิารสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรยีนรูเ้พือ่สนบัสนุนการจดั 
     ประสบการณ์เหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา 
 6) มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา การชี้แนะระหว่างการปฏบิตังิานที่ 
    สง่ผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา บูรณาการการปฏบิตังิานและเปิด 
    โอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมสีว่นร่วม 
 
 
 

ระดบัยอดเยี่ยม 
1) มกีารประเมนิและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา 

ปฐมวยัและบรบิทของทอ้งถิน่ 
 2)  จดัครใูหเ้พยีงพอและเหมาะสมกบัชัน้เรยีน 
 3)  มสีว่นร่วมของพอ่แม่ครอบครวั ชุมชน และทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการสง่เสรมิ 
     พฒันาการของเดก็ 
 4)  มกีารสง่เสรมิใหค้รมูคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์ทีส่ง่ผลต่อคุณภาพเดก็ 
     เป็นรายบุคคล ตรงความตอ้งการของครแูละสถานศกึษา และจดัใหม้ชีุมชนการ 

    เรยีนรู ้วชิาชพี จดัสภาพแวดลอ้มอย่างปลอดภยัและมสีือ่เพือ่การเรยีนรูอ้ย่าง 
    เพยีงพอและ หลากหลาย 

 5) ใหบ้รกิารสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ และสือ่การเรยีนรูเ้พือ่สนบัสนุนการจดั 
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     ประสบการณ์เหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา 
 6) มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา ทีเ่หมาะสมและต่อเนื่อง มกีารชีแ้นะ 
     ระหว่างการปฏบิตังิานส่งผลต่อคุณภาพตามาตรฐานของสถานศกึษา บูรณาการการ 

    ปฏบิตังิาน และเปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมสีว่นร่วมจนเป็นแบบอย่างทีด่ี และ 
    ไดร้บั การยอมรบัจากชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง      

มาตรฐานท่ี  3  การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 
 3.1. จดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทุกดา้นอย่างสมดุลเตม็ศกัยภาพ 
 3.2 สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ทุกคนไดร้บัประสบการณ์ตรง เล่นและลงมอืปฏบิตัอิย่างมี 
      ความสุข 
 3.3 จดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ใชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยัของเดก็ 
 3.4 ประเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิพฒันาการเดก็ไป 

     ปรบัปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็ 

ค าอธิบาย 
มาตรฐานท่ี  3  การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 
 ครูจดัประสบการณ์ให้เดก็มพีฒันาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศกัยภาพ รู้จกัเดก็เป็น
รายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รบัประสบการณ์ตรง   เล่นและลงมือกระท าผ่าน
ประสาท สมัผสั จดับรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้ใชส้ื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยั มกีาร
ตดิตามและประเมนิผลพฒันาการเดก็อย่างเป็นระบบ 

 

 

 
 3.1 จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็
ศกัยภาพ 
 ครวูเิคราะหข์อ้มลูเดก็เป็นรายบุคคล จดัทาแผนการจดัประสบการณ์ จากการวเิคราะห์
มาตรฐานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์นหลกัสตูรสถานศกึษา โดยมกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิพฒันาการ
เดก็ครบทุกดา้น ทัง้ดา้นร่างกายดา้นอารมณ์ จติใจ ดา้นสงัคม และดา้นสตปัิญญา ไม่มุ่งเน้นการ
พฒันาดา้นใดดา้นหนึ่งเพยีงดา้นเดยีว 
 3.2 สร้างโอกาสให้เดก็ได้รบัประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบติัอย่างมีความสุข 
 ครจูดัประสบการณ์ทีเ่ชื่อมโยงกบัประสบการณ์เดมิ ใหเ้ดก็มโีอกาสเลอืกท ากจิกรรม
อย่างอสิระตามความตอ้งการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวธิกีารเรยีนรูข้องเดก็เป็น
รายบุคคลหลากหลายรปูแบบจากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เดก็ไดเ้ลอืกเล่น เรยีนรู ้ลงมอื 



35 

 

 

กระท า และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
 3.3 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั 

ครจูดัหอ้งเรยีนใหส้ะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภยั มพีืน้ทีแ่สดงผลงานเดก็ พืน้ทีส่ าหรบั 
มุมประสบการณ์และการจดักจิกรรม เดก็มสี่วนร่วม ในการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีน เช่น 
ป้ายนิเทศการดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวถิกีารเรยีนรูข้องเดก็เช่น กลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอรส์าหรบัการเรยีนรูก้ลุ่มย่อย สื่อ
ของเล่นทีก่ระตุน้ใหค้ดิและหาค าตอบ เป็นตน้ 

3.4 ประเมินพฒันาการเดก็ตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพฒันาการเดก็
ไปปรบัปรงุการจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็ 

ครูประเมนิพฒันาการเดก็จากกจิกรรมและกจิวตัรประจาวนัด้วยเครื่องมอืและวธิกีารที่
หลากหลายไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพฒันาการเด็ก โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วม และน าผลการประเมนิที่ไดไ้ปพฒันาคุณภาพเดก็และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
การจดัประสบการณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
การให้ระดบัคณุภาพมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานท่ี 3 
ระดบัก าลงัพฒันา 

1) จดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และ 
สตปัิญญา ไม่สมดุล 

2) ไม่สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตักิจิกรรมอย่างอสิระตาม 
ความตอ้งการ ความสนใจและความสามารถของเดก็ 
 

ระดบัระดบัปานกลาง 
1) จดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และ 

สตปัิญญาอย่างสมดุล 
2) สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตักิจิกรรมอย่างอสิระตาม 

ความตอ้งการ ความสนใจและความสามารถของเดก็ 
ระดบัระดบัดี 

1) จดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และ 
     สตปัิญญาอย่างสมดุล เตม็ศกัยภาพของเดก็เป็นรายบุคคล 
2) สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตักิจิกรรม เรยีนรูล้งมอื 

กระท าและสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองอย่างมคีวามสุข 
3) มจีดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ใชส้ือ่และ 
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เทคโนโลย ีทีเ่หมาะสมกบัวยั 
4) ครปูระเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย โดยผูป้กครอง  

และผูเ้กีย่วขอ้งมสีว่นร่วม น าผลการประเมนิทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงการจดัประสบการณ์
และพฒันาเดก็ 

ระดบัระดบัดีเลิศ 
1) จดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และ 

สตปัิญญาอย่างสมดุล เตม็ศกัยภาพโดยความร่วมมอืของพอ่แม่และครอบครวั 
ชุมชนและผูเ้กีย่วขอ้ง 

2) สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตักิจิกรรม เรยีนรูล้งมอืท า 
และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองอย่างมคีวามสุข 

3) จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูโ้ดยเดก็มีสว่นร่วม 
ใชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยั 

4) ครปูระเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย โดยผูป้กครอง 
และผูเ้กีย่วขอ้งมสีว่นร่วม น าผลการประเมนิทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงการจดัประสบการณ์
และพฒันาเดก็ 

ระดบัระดบัยอดเยี่ยม 
 1) จดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และ
สตปัิญญาอย่างสมดุล เตม็ศกัยภาพโดยความร่วมมอืของพอ่แม่และครอบครวั ชุมชนและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง และเป็นแบบอย่างทีด่ ี
 2) สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตักิจิกรรม เรยีนรูล้งมอืท า
และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองอย่างมคีวามสุข 
 3) จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูโ้ดยเดก็มีสว่นร่วมใช้
สือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยั 
 4) ครปูระเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย โดยผูป้กครอง และ
ผูเ้กีย่วขอ้งมสีว่นร่วม น าผลการประเมนิทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็ 
 
การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

การประกนัคุณภาพการศกึษา เป็นกระบวนการด าเนินงานตามภารกจิของสถานศกึษา 
เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบันักเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชนและสงัคมโดยรวมว่าการด าเนินงานของ
สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  หรือคุณลักษณะพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบดว้ยการพฒันาคุณภาพการศกึษา การตดิตามตรวจสอบเพือ่ควบคุมคุณภาพการศกึษา  
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สถานศกึษาต้องมกีารประเมนิคุณภาพการศกึษา เพื่อรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงานทีส่ะทอ้น
คุณภาพของผู้เรียนและกระบวนการบริหารและการจัดการ  และน าผลไปเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ น าไปสู่การปรบัปรุงพฒันาคุณภาพการศกึษาให้ยัง่ยนืต่อไปในส่วนของ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา หลงัจากสถานศึกษาด าเนินการประเมนิคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
สถานศึกษานัน้ และน าผลการประเมนิคุณภาพภายในดังกล่าวมาใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนามาตรฐานหรือพัฒนาเป้าหมาย  และปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานปกติของ
สถานศกึษา คอื กระบวนการบรหิารและการจดัการ และกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั เพื่อยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนแลว้ด าเนินงานตามแผนทีว่างไวค้วบคู่ไปกบัการ
ตดิตามตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานระหว่างการปฏบิตัิ และประเมนิคุณภาพเปรยีบเทียบ
กบัเป้าหมายที่ก าหนดพร้อมกบัใช้ผลการประเมนิเป็นฐานการยกระดบัคุณภาพการศกึษา  ใน
วงจรการพฒันาใหคุ้ณภาพสถานศกึษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามล าดบั ทัง้นี้ทุกสถานศกึษาแนว
ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2561 ต้องพฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาให้เป็น
ส่วนหนึ่ งของการบริหารจัดการศึกษาปกติของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงหลักการและ
กระบวนการส าคญั ได้แก่ 1) หลกัการมสี่วนร่วมแบบร่วมแรงร่วมใจในการปรบัปรุงคุณภาพ
การศกึษาของทุกคนในสถานศกึษา 2) หลกัการร่วมรบัผดิรบัชอบในผลการจดัการศกึษาอย่าง
ตรวจสอบได ้คอืมรี่องรอยสารสนเทศส าหรบัอธบิายคุณภาพต่อสาธารณชนทีส่ามารถตรวจสอบ
ได้ และ 3) หลกัการประกนัคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกคนในสถานศึกษาที่ต้องรบัผดิชอบและ
ร่วมลงมอืด าเนินการทุกขัน้ตอนของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ทัง้นี้โดย
อาศยักระบวนการด าเนินการพฒันาคุณภาพดว้ยวงจรคุณภาพแบบ PDCA คอื มกีระบวนการ
วางแผนก าหนดเป้าหมายคุณภาพ (Plan) ด าเนินการตามแผนควบคู่กบัการตดิตามตรวจสอบ
และประเมนิคุณภาพระหว่างด าเนินงาน (Do & Check) กระบวนการด าผลการประเมนิมาเป็น
ฐานการตดัสนิใจพฒันาหรอืยกระดบัคุณภาพใหส้งูขึน้ต่อเนื่องตามล าดบั (Act) การพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพการศกึษามจุีดมุ่งหมายให้สถานศกึษาร่วมกนัพฒันาปรบัปรุง คุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา โดยเป้าหมายที่ส าคญัอยู่ทกีารพฒันาให้เกดิขึ้นกบัผู้เรยีนและ
เป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการบรหิารจดัการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศกึษาซึ่ง
สถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมาย  ชัดเจน ท าตามแผน 
ตรวจสอบประเมนิผลและพฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบมคีวามโปร่งใส และม ีจติส านึก
ในการพฒันาคุณภาพการท างาน ซึ่งบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บรหิาร ครู – 
อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องเช่น
ผู้เรยีน ชุมชน เขตพื้นที่ หรอืหน่วยงานที่ก ากบัดูแลเข้ามามสี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
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วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนา  ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันผลักดันให้
สถานศกึษามคีุณภาพ เพื่อให้ผู้เรยีนได้รบัการศกึษาที่ดีมี คุณภาพ เป็นไปตามความต้องการ
ของผูป้กครอง สงัคมและประเทศชาต ิ

แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา เป้าหมายการพฒันาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งต้องก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย 
มาตรฐานดา้นผลลพัธ(์มาตรฐานคุณภาพผูเ้รยีน ทีจ่ าแนกเป็นผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ) กับมาตรฐานด้านกระบวนการ  (มาตรฐานด้าน
กระบวนการบรหิารและการจดัการ กบัมาตรฐานด้านกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคญั) โดยสถานศกึษาด าเนินการศกึษา วเิคราะห์สงัเคราะห์ นโยบายทางการจดั
การศึกษา แนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของหน่วยงานต้นสงักดั  จุดเน้นการ
พฒันากลุ่มเป้าหมายของการศกึษา  ผลทีเ่กดิจากการสงัเคราะหผ์ลการประเมนิในรอบปีที่ผ่าน
มา ที่เน้นเป้าหมายคุณภาพตามมาตรฐานซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งมสี่วนร่วมตลอดกระบวนการ
ด าเนินการพฒันาคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการพฒันาคุณภาพของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
ดว้ยการตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลสารสนเทศทีถู่กต้อง เหมาะสม เพยีงพอ ชดัเจน ซึ่ง
จะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพของการด าเนินการพฒันา ส าหรบัการบรหิารสถานศกึษาเชงิกลยุทธ์
ผ่านแผนพฒันาการจดัการศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษาที่ได้จดัสร้างขึ้น
และน าไปสูก่ารใชอ้ย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การด าเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  เป็นเรื่องจ าเป็น

ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาทีผู่บ้รหิารสถานศกึษา  ครู และผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในการ
จดัการศกึษาต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจ แนวคดิและหลกัการพืน้ฐานเกี่ยวกบัมาตรฐานการศกึษา 
ความหมาย ความส าคัญแนวคิดและประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษารายละเอียดและ
ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาระดับต่างแนวทางและขัน้ตอนการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การประยุกต์แนวคดิสู่การปฏิบตัิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นและบริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาส าคัญที่
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ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาจึงเกี่ยวข้องกบัปัจจยั กระบวนการ และผลผลิตจากการจดั
การศึกษา เพื่อการก ากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ และประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาจึงไม่ได้หมายถึงคุณภาพด้านใดด้านหนึ่งเท่านัน้  แต่หมายความรวมถึง
ผลผลติทางการศกึษาทีเ่กดิกบัตวัผูเ้รยีนรอบดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนของครู  และ
กระบวนการบรหิารจดัการศึกษา การพฒันาการจดัการศึกษาอย่างเป็นระบบและมคีุณภาพ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ต้องอาศยัการท างานเชงิระบบ (System Approach)การประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาโดยมมีาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเป็นเป้าหมายความส าเรจ็จงึมี
ความส าคญัในการที่ผู้บรหิารสถานศกึษาจะใช้เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษานอกจากนี้  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษายังมี
ความส าคญัต่อการวางรากฐานในการพฒันาคุณภาพการศกึษา การวางนโยบายการก าหนด
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ในการพฒันาการจดัการศกึษาทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตตามสภาพแวดลอ้มที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ยังมีความส าคญัในการใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการ
ก าหนดคุณภาพที่ต้องการ เพื่อการวางแผนระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวได้ ดังนัน้ 
มาตรฐานทีส่ถานศกึษาก าหนดขึน้ตอ้งครอบคลุมทัง้ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน คุณภาพการบรหิารและ
การจดัการ และคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัที่
สะทอ้นคุณภาพของการจดัการศกึษาทีแ่ทจ้รงิการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษามี
ประโยชน์ดงันี้ 

1. ช่วยใหส้ามารถก าหนดเป้าหมาย นโยบายและแนวทางในการพฒันาการจดั
การศกึษาของสถานศกึษาไดช้ดัเจน 

2. สามารถก าหนดยุทธศาสตร ์และแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาได้
ตรงตามความของตอ้งการของสถานศกึษา 

3. ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการก ากบั การตรวจสอบ การนิเทศ การตดิตามและประเมนิผล 
เพือ่ใหร้ะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาเขม้แขง็ 

4. มขีอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานภาพและความก้าวหน้าของการจดัการศกึษา 
กล่าวโดยสรุป การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเป็นการก าหนดเกี่ยวกบั

คุณลกัษณะคุณภาพทีพ่งึประสงค์ และมาตรฐานทีต่้องการใหเ้กดิขึ้นในสถานศกึษาทุกแห่งและ
เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรบัการส่งเสริมและการก ากับดูแล  การตรวจสอบการ
ประเมนิผล และการประกนัคุณภาพทางการศกึษาควรมกีารระบุตวัชี้วดัทีเ่ป็นองคป์ระกอบของ
มาตรฐานนัน้ ๆ ใหช้ดัเจน เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและเขา้ใจตรงกนัในการวดัผลประเมนิผลและ
การสื่อสารกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเป็นการระบุขัน้ตอน
หรือวิธีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศกึษา ด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความส าคญัของการพฒันา
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คุณภาพการศกึษา มาตรฐานการศกึษาของชาต ิมาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แนวทางการก าหนดมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาและประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษาระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในแหลกัสูตรสถานศกึษา และอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาดา้นวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ นโยบาย เป้าหมาย สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศกึษา การด าเนินการใน
ขัน้นี้คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์โดย
พจิารณาค าส าคญัทีส่อดคลอ้งกนัในมาตรฐานการศกึษาและอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา เพือ่ใชใ้น
การก าหนดโครงสร้างมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหส้ดคลอ้งกบัตวับ่งชี้ตามมาตรฐาน
การศกึษาดา้นคุณภาพผูเ้รยีนตวับ่งชี้ตามมาตรฐานการศกึษาดา้นคุณภาพการจดัการศกึษา ตวั
บ่งชี้ตามมาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้ อตัลกัษณ์ของสถานศกึษาการ
วเิคราะห์ตวับ่งชี้มคีวามส าคญัในการจดัท ามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา เพราะตวับ่งชี้
เป็นตัวชี้ว ัดผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและน าไปสู่การควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา 

 
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิารไดอ้อกกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 และ

ไดม้กีารประกาศในราชกจิจานุเบกษา ลงวนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2561 และไดก้ าหนดไวช้ดัเจนให้
สถานศกึษาแต่ละแห่ง “ จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาและด าเนินการตามแผนพฒันาที่ก าหนดไว้ ” เพื่อใหห้น่วยงานต้นสงักดัได้
ด าเนินการไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัประกาศส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรื่อง แนวปฏบิตักิารด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ก าหนดใหส้ถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานด าเนินการ โดยจดัใหม้ี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยสะทอ้นคุณภาพความส าเรจ็อย่างชดัเจนตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา การ
พฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาตามบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของสถานศกึษาจงึต้อง
ขบัเคลื่อนให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นฐานของแนวคิด  หลักการและความส าคัญของการ
วเิคราะห ์ใชแ้ละพฒันาทีอ่งิต่อการวางแผนพฒันาเชงิกลยุทธโ์ดยใชแ้ผนพฒันาการจดัการศกึษา
สู่ความมคีุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษาเป็นส าคญัตอบสนองต่อการพฒันาอย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสมและเป็นไปตามเจตนาของการสร้างระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่มี
ประสทิธภิาพโดยแผนพฒันาการจดัการศกึษาสะทอ้นการขบัเคลื่อนกระบวนการด าเนินการตาม
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วสิยัทศัน์และพนัธกจิ ทีเ่ป็นฉันทามตขิองผู้ที่รบัผดิชอบการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  ผูร้บั
โอกาสของการจัดการศึกษา และผู้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เจตนารมณ์ ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง การท าแผนพฒันาการจัด
การศกึษาไปสู่การจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีเพื่อการด าเนินการตามโครงการ  กจิกรรมและ
วตัถุประสงค์ จนกระทัง่ได้ขอ้มูลสารสนเทศในการจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปีของ
สถานศกึษา ซึ่งมกีระบวนการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล การบรรลุเป้าหมายคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา บุคลากรผูท้ าหน้าทีด่งักล่าว จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามรู้
ความเข้าใจ ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนพฒันาการจดัการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพื่อน าไปสู่การพฒันาที่มปีระสทิธภิาพ กระทัง่ไดข้อ้มูลสารสนเทศจากการประเมนิผล
การปฏบิตัปิระจ าปี ในการน าไปประยุกต์ใช้ ส าหรบัการพฒันาคุณภาพการศกึษาทีห่มุนเวยีนใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลสารสนเทศ โดยสถานศกึษาจดัท าเป็นเอกสารสรุปผลการด าเนินการที่เป็น
รายงานผลการปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา และสถานศกึษาจะได้ประโยชน์จากการใช้
เพือ่การจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง (SAR: Self - Assessment Report) ไดต้่อไป 

กล่าวโดยสรุป การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา คอืทศิทางการ
ท างานของทุกคนเพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลอย่าง
สงูสุด การดแูล ก ากบั ตดิตามและนิเทศเป็นหน้าทีข่องบุคลากรทุกคน เพือ่กระตุน้และสง่เสรมิให้
สามารถปฏิบตังิานตามแผนที่ก าหนดอย่างเหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่สถานศึกษา
จะตอ้งน ารายงานผลการประเมนิตนเอง (SAR: Self - Assessment Report) ของสถานศกึษามา
วเิคราะหร์่วมกนัเพื่อจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาโดยผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีในการพฒันามา
ปรึกษาหารือจุดที่ต้องการพัฒนาร่วมกันในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให้
สถานศกึษามปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานทีก่ าหนดและเป็นที่ยอมรบัของชุมชน 

 
 

 
การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา หมายถงึ การน าแผนพฒันาคุณภาพ
ไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยจดัท าเป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปี เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพ
การจดัการศกึษา ซึง่ในการจดัแผนปฏบิตักิารประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดั
การศกึษาของสถานศกึษา ควรด าเนินการ ดงันี้ 
     3.1 แต่งตัง้คณะท างานจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา โดย
ประกอบดว้ยผูเ้กี่ยวขอ้งหลาย ๆ ฝ่าย 
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     3.2 ศกึษาและวเิคราะหแ์ผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
     3.3 วเิคราะหแ์ละจดัท ารายละเอยีดโครงการ / กจิกรรม 
     3.4 การตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 
 การประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 การประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา หมายถงึ การ
ควบคุมการประเมนิผลและตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาที่
สถานศกึษาประกาศและก าหนด เป็นการด าเนินงานโดยสถานศกึษาอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 
ครัง้ เพือ่น าขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผนพฒันาต่อไป ควรมแีนวทางการด าเนินงาน ดงันี้  
    4.1 ขัน้ตอนและแนวทางการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษา โดยแบ่งเป็น  3  ขัน้ตอน  ดงันี้ 

ขัน้ท่ี  1 ขัน้เตรียมการ  
 1.1 การสรา้งความตระหนกัและความส าคญัของการประเมนิคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหก้บับุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
 1.2 พฒันาความรู ้และทกัษะเกีย่วกบัการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา  
 1.3 ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัรปูแบบการเขยีนรายงานการประเมนิตนเองและ
วธิกีารประเมนิคุณภาพแนวใหม่ ไดแ้ก่  
  1.3.1 การประเมนิแบบองคร์วม (Holistic Assessment) มลีกัษณะ 

                  ทีส่ าคญั ดงันี้ 
         1) มุ่งประเมนิงานกจิกรรมในภาพรวมมากกว่าจะประเมนิ 
                         องคป์ระกอบย่อย ๆ 
  2) การใหค้ะแนนสิง่ทีต่อ้งการวดัประเมนิแบบกวา้ง ๆ  
                         โดยรวม 1 ค่า  
           3) ใชป้ระเมนิผลงานหรอืกระบวนการปฏบิตังิานทีเ่รยีบงา่ย 
                         ไม่ซบัซ้อน 
       4) มคีวามรวดเรว็ในการประเมนิ 

   5) ผูป้ระเมนิจ าเป็นตอ้งมทีกัษะและความรูร้อบตวั 
       1.3.2 การตดัสนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ (Expert Judgment) การประเมนิจากหลกัฐาน
เชงิประจกัษ์ (Evidence Based) โดยผูเ้ชีย่วชาญตอ้งมทีกัษะหรอืไดร้บัการอบรมหรอืมี
ประสบการณ์เกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะประเมนิ โดยผูเ้ชีย่วชาญอาจใช ้3-5 หรอืมากกว่านี้ตามความ
เหมาะสมขึน้อยู่ประเดน็และบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง 
    1.3.3 การประเมนิโดยบุคคลระดบัเดยีวกนั (Peer Review) เป็นกระบวนการ
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ตรวจเยีย่ม ตดิตาม ประเมนิ  โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏบิตัหิน้าทีค่ลา้ยกนั เพือ่ร่วมกนัวเิคราะห ์และใหข้อ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ  
  1.4 แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษาซึง่จะตอ้งประกอบดว้ยผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการ 
  2.1 การวางแผนการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์เป้าหมายของการ
ประเมนิ น ากรอบมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษามาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ก าหนด
วธิกีารประเมนิแต่ละมาตรฐาน การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การสรุปและรายงานผลการประเมนิ 
  2.2 การด าเนินการตามแผน ประกอบดว้ย การสรา้งเครื่องมอืทีส่อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศกึษาและก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ โดยเน้นหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีห่ลากหลาย 
  2.3 การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษา สรุปผล การ
ตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
  2.4 การน าผลการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการจดัการศกึษามา
วเิคราะหว์างแผนการพฒันา / ปรบัปรุง การด าเนินงานของสถานศกึษา เพือ่น าขอ้มูลมาใชใ้น
การพฒันาโรงเรยีนใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา  

ขัน้ที ่3  ขัน้การจดัท ารายงานผลการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษาเมื่อสถานศกึษาจดัท ารายงานผลการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา
ภายในสถานศกึษา เสรจ็แลว้ จะน าขอ้มลูมาจดัท ารายงานการประเมนิผลและพรอ้มสรุปแนว
ทางการพฒันาของสถานศกึษาต่อไป 

4.2 กรอบการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  
      กรอบการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา เป็นการ 
ประเมนิตามมาตรฐาน และรายละเอยีดของมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ซึ่งจะมแีนว
ทางการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 
  4.2.1 การก าหนดกรอบการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษา (คู่มอืการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ สพป.ตาก เขต 1 หน้า 42 ) 
  4.2.2 แบบบนัทกึการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษา (คู่มอืการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ สพป.ตาก เขต 1 หน้า 64 )  

การติดตามผลการด าเนินการ 
การตดิตามผลการด าเนินการ หมายถงึ การตดิตามผลการด าเนินงานของสถานศกึษา

ตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาและแผนปฏบิตักิารประจ าปี เพือ่น าขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ไปใชป้รบัปรุงหรอืพฒันาการด าเนินงานของสถานศกึษาใหม้คีุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษา น าเสนอผลการด าเนินงาน เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการพฒันาคุณภาพ
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การศกึษาต่อไป 
 ระยะเวลาการตดิตามผลการด าเนินงานเพือ่พฒันาสถานศกึษาใหม้คีุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาจะก าหนดเป็น 2 ระยะ  
  ระยะที ่1 ตดิตามผลการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงานพฒันาการจดั
การศกึษา 

ระยะที ่2 ตดิตามผลการด าเนินงาน เมื่อเสรจ็สิน้การด าเนินงานพฒันาการจดั
การศกึษากรอบการตดิตามผลการด าเนินงาน 
 กรอบการตดิตามผลการด าเนินงานเพือ่ใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการศกึษา ไดแ้บ่ง
การตดิตามออกเป็น 2 สว่น ดงันี้  
  สว่นที ่1 กระบวนการบรหิารจดัการศกึษา ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบในการ
ด าเนินงานตามบรบิทของสถานศกึษา คอื ดา้นปัจจยั / ดา้นกระบวนการ / และดา้นผลผลติหรอื
ผลลพัธ ์ ซึง่สามารถด าเนินการได ้ดงันี้  
   1.1 ดา้นปัจจยั ประกอบดว้ย  
        -  บุคคล เช่น ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศกึษา และผูเ้กีย่วขอ้ง
ในสถานศกึษา เป็นตน้ 
        -  ทรพัยากร เทคโนโลย ีและงบประมาณ เช่น หลกัสตูสถานศกึษา 
สือ่และเทคโนโลย ีแหล่งเรยีนรู ้เป็นต้น 
   1.2 ดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ย 
        - การบรหิารจดัการ เช่น การบรหิารแบบมสีว่นร่วม เป็นตน้ 
        - กระบวนการเรยีนรู ้เช่น การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
การจดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้การใชก้ระบวนการวจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีนการสง่เสรมิวนิัย
เชงิบวก  
        - ระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา เช่น การก าหนด 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
การจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีการด าเนินตามแผนทีว่างไวเ้พือ่ใหไ้ดต้ามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา 
   1.3 ดา้นผลผลติหรอืผลลพัธ ์ประกอบดว้ย 

    -  ผูเ้รยีน เช่น ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  
  สว่นที ่ 2  การก าหนดการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี เป็นการ
ตดิตามผลการด าเนินงานเพื่อพฒันาสถานศกึษาใหม้คีุณภาพตามมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 1  กระบวนการติดตามผลการด าเนินงาน ด้านปัจจยั   
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องคป์ระกอบ 
ประเดน็การ
ติดตาม 

ประเดน็
พิจารณา 

วิธีการ
ตรวจสอบ 

ร่อยรอย/
หลกัฐาน 

ครแูละบุคลากร 
ทางการศกึษา 

1. จ านวนครู 
เพยีงพอตามเกณฑ ์

1. มคีรคูรบชัน้ 
2. 

1. ตรวจเอกสาร 
ประจ าชัน้เรยีน 

1. เอกสารประจ า 
ชัน้เรยีน 
2. ตารางสอน 

ทรพัยากร  
เทคโนโลย ี

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

งบประมาณ  ....................  ....................  ....................  .................... 

 

ตารางท่ี 2  กระบวนการติดตามผลการด าเนินงาน  ด้านกระบวนการ   

องคป์ระกอบ 
ประเดน็การ
ติดตาม 

ประเดน็
พิจารณา 

วิธีการ
ตรวจสอบ 

ร่อยรอย/
หลกัฐาน 

การบรหิารจดัการ  ....................  ....................  ....................  .................... 
กระบวนการเรยีนรู ้ ....................  ....................  ....................  .................... 
ระบบประกนั 
คุณภาพภายในของ 
สถานศกึษา 

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

 
ตารางท่ี 3  กระบวนการติดตามผลการด าเนินงาน  ด้านผลผลิตหรือผลลพัธ ์  

องคป์ระกอบ 
ประเดน็การ
ติดตาม 

ประเดน็
พิจารณา 

วิธีการ
ตรวจสอบ 

ร่อยรอย/
หลกัฐาน 

ผูเ้รยีน  ...................  ...................  ...................  ................... 
...................  ...................  ...................  ...................  ................... 
...................  ...................  ...................  ...................  ................... 
...................  ...................  ...................  ...................  ................... 

 
 
การจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

การจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาเป็นภารกิจตามกฎกระทรวง
การประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 ที่สถานศกึษาต้องด าเนินการหลงัจากจดัการศึกษา
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ผ่านไปแต่ละปีการศกึษา เพื่อสะทอ้นภาพความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพสถานศกึษาตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาในรอบปีการศกึษาที่ผ่านมาภายใต้บรบิทของสถานศกึษา  
โดยสารสนเทศในรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษานัน้เป็นผลของการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในของสถานศกึษา ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศกึษาต้องมสี่วนร่วม
ในการประเมนิและให้ขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของตนเอง ซึ่งจะต้องมกีาร
ประเมนิเป็นระยะ อย่างสม ่าเสมอและใชผ้ลการประเมนิระหว่างปีปรบัปรุงการท างานตลอดเวลา 
ในการประเมินผลการด าเนินงานแต่ละระยะให้บันทึกข้อมูลพร้อมจัดท าและเก็บรวบรวม
สารสนเทศและเอกสารร่องรอยหลกัฐานอย่างเป็นระบบไว้ เพื่อน าไปสู่การจดัท ารายงานผลการ
ประเมนิตนเองของสถานศกึษาทีม่คีุณภาพต่อไปสถานศกึษาแต่ละแห่งตอ้งจดัท ารายงานผลการ
ประเมนิตนเองของสถานศกึษาทุกปีการศกึษา เพื่อรายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาให้
บุคลากรในสถานศึกษา หน่วยงานต้นสงักัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียนผู้ปกครองและ
สาธารณชนรบัทราบว่าสถานศึกษาได้บริหารจดัการสถานศึกษาและจดัการเรียนรู้ได้บรรลุ
เป้าหมายที่สถานศึกษาได้วางไว้และเป็นไปตามการจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเองของ
สถานศกึษาทีม่าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาทีส่ถานศกึษาก าหนดมากน้อยเพยีงใดพร้อม
ทัง้เป็นการน าเสนอแนวทางการพฒันาตนเองของสถานศกึษาในจุดทีต่้องได้รบัการพฒันา เพื่อ
เป็นการก าหนดทศิทางการด าเนินงานของตนเองในอนาคตอกีทัง้หน่วยงานต้นสงักดัสามารถใช้
ผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการตัดสินใจก าหนด
นโยบายต่าง ๆ เพื่อส่งเสรมิคุณภาพของสถานศึกษาในสงักดัต่อไป หลงัจากด าเนินการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเป็นผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานการศึกษาและ
ประเดน็พจิารณาแลว้ จงึเขยีนรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาทีแ่สดงขอ้เท็จจรงิ
อย่างถูกต้องครบถ้วนมีเนื้อหาสาระ   และหลักฐานที่แสดงเหตุผลที่มาของการให้ระดับ    
คุณภาพอย่างถูกต้องละเอียดถี่ถ้วน  โดยรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา                 
(Self-Assessment Report)  ควรมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาใหอ้่านง่าย ใหเ้ป็นล าดบั ก าหนดหวัขอ้
เรื่องไม่ซบัซ้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรบัผู้บรหิาร และส่วนที่ 2 ข้อมูลการ
ประเมนิตนเอง ซึ่งในส่วนที่ 2 จะน าเสนอขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป และตอบค าถาม 3 ขอ้ คอื ขอ้ 1 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษามรีะดบัคุณภาพใดขอ้ 2 ขอ้มูล หลกัฐาน และเอกสารเชิง
ประจกัษ์สนับสนุนมอีะไรบา้ง และขอ้ 3แผนงาน แนวทางพฒันาคุณภาพใหด้ขีึน้กว่าเดมิ แลว้จงึ
น าเสนอรายงานให้คณะกรรมการสถานศกึษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหลงัจากเขยีนรายงาน
ประเมนิตนเองเสรจ็สมบูรณ์แล้ว ทัง้นี้ สถานศกึษาจะต้องรายงานและเผยแพร่ผลการประเมนิ
ตนเองต่อผู้เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง นักเรยีน หน่วยงานต้นสงักดั ชุมชน และหน่วยงาน
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สถานศกึษาสามารถด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมนิตนเองแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งได้
ตามความเหมาะสม เช่น เวบ็ไซต์จุลสาร วารสาร แผ่นพบั เสยีงตามสาย หนังสอืเวยีน และการ
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ชีแ้จงในการประชุมเป็นต้น และกระบวนการทีส่ าคญัอกีกระบวนการหนึ่งคอืการใชป้ระโยชน์จาก
ผลการประเมิน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายใ น
สถานศกึษาเพือ่การตดัสนิใจในการก าหนดนโยบาย วางแผน และด าเนินการพฒันาคุณภาพของ
สถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาต่อไป 
 การจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา ซึง่เป็นหน้าทีข่องสถานศกึษาต้อง
ตรวจสอบและประเมนิตนเองตามสภาพบรบิทของสถานศกึษาที่แท้จรงิโดยให้ความส าคญักบั
การประเมนิเชงิคุณภาพผนวกกบัการประเมนิเชงิปรมิาณควบคู่กนัไป ซึ่งเมื่อประเมนิคุณภาพ
ภายในเสรจ็สิน้สถานศกึษาตอ้งจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โดยการจดัท า
รายงานการประเมินตนเองเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานทัง้หมดของสถานศึกษา ให้
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบเพือ่น าผลมาสงัเคราะหแ์ละร่วมกนัพฒันาต่อไป 
 
การนิเทศการศึกษา 

การนิเทศการศกึษา ในงานศกึษาครัง้นี้จะกล่าวถงึ ความหมายของการนิเทศ
การศกึษา  จุดมุ่งหมายการนิเทศการศกึษา หลกัการนิเทศการศกึษา กระบวนการนิเทศ
การศกึษา และรูปแบบการนิเทศ ตามล าดบั ดงันี้ 
 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

 ความหมายของการนิเทศการศกึษา ไดเ้ปลีย่นแปลงไปตามววิฒันาการของการจดั
การศกึษา ซึง่ปัจจุบนัความหมายของการนิเทศการศกึษา มหีน่วยงานและนกัวชิาการไดใ้ห้
ความหมายทีส่อดคลอ้งกนัไว ้ดงันี้ 

วัชรา  เล่าเรียนดี (2554 หน้า 3) สรุปความหมายของการนิเทศว่า หมายถึง 
กระบวนการปฏบิตังิานร่วมกนัด้วยการช่วยเหลอืสนับสนุนส่งเสรมิกนัและกนัระหว่างผู้ให้การ
นิเทศหรือ ผู้นิเทศ และผู้รบัการนิเทศ หรือระหว่างเพื่อนครู  เพื่อที่จะพฒันาหรือปรับปรุง
คุณภาพการจดัการศกึษาและการจดัการเรยีนการสอนของครูเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งประสทิธผิลในการ
เรยีนของนกัเรยีน 

อนงคศ์ริ ิ  วชิาลยั (2557 หน้า 1) ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศกึษา หมายถงึ 
กระบวนการในการท างานของผู้นิเทศ และผู้รบัการนิเทศ ในการปรบัปรุงพฒันาการเรยีนการ
สอน ให้บรรลุผล เพื่อให้ผู้เรยีนเป็นคนด ีมคีวามรู้ความสามารถในศาสตร์และศลิป์แต่ละสาระ
วชิาและปรบัตวัอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข โดยใชก้จิกรรม วธิกีาร และสื่อประกอบการนิเทศ
หลากหลาย 
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วีรศักดิ ์ ชมภูค า (2556 หน้า 2) สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า เป็น
กระบวนการในการท างานร่วมกนัระหว่างผูน้ิเทศกบัผูร้บัการนิเทศ การนิเทศการศกึษาเป็นการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยผ่านตัวกลาง  คือ ครู และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทาง
การศกึษา เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลสมัฤทธิอ์นัสงูสุด ในการเรยีนของนกัเรยีน 

ปรยีาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2558 หน้า 15-16) สรุปความหมายของการนิเทศว่า การ
นิเทศ หมายถงึ กระบวนการจดับรหิารการศกึษาเพื่อชี้แนะใหค้วามช่วยเหลอืและความร่วมมอื
กบัคร ูและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา เพือ่ปรบัปรุงการเรยีนการสอนของคร ูและเพิม่
คุณภาพของนกัเรยีนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของการศกึษา 
 อญัชล ี โพธิท์อง (2556 หน้า 67) สรุปความหมายของการนิเทศการศกึษาว่า การ
นิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการในการท างานร่วมกนัระหว่างผู้นิเทศกบัผู้รบัการนิเทศ การ
นิเทศการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยผ่านตัวกลางคือครูและบุคลากรอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งทางการศกึษา 
 สรุปไดว้่า การนิเทศการศกึษาหมายถงึกระบวนการในการท างานร่วมกนั ระหว่าง
ผูใ้หก้ารนิเทศกบัผูร้บัการนิเทศ เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนการสอนของคร ูและพฒันาคุณภาพ
การจดัการศกึษา ใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา  

 จดุมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษา มีความซับซ้อนเพราะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกบัมนุษย์ การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศทีช่ดัเจนจะเป็นแนวทางในการปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดนัน้ได้อย่างมปีระสทิธผิล (วชัรา  เล่าเรยีนดี, 2554 หน้า 5)  จุดมุ่งหมายหรอืความมุ่ง
หมายของการนิเทศการศกึษา มหีน่วยงานและนกัการศกึษาหลายท่านไดก้ล่าวไวด้งันี้ 
 วชัรา  เล่าเรยีนด ี(2554 หน้า 7-8) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศ คอื การ
ปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอนและกระบวนการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิพฒันาความเจรญิกา้วหน้า
ในวชิาชพีครทูีส่ง่ผลโดยตรงต่อผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยอาศยัการนิเทศช่วยเหลอื แนะน า 
ใหค้วามรูแ้ละการฝึกปฏบิตัดิา้นการพฒันาหลกัสตูร เทคนิควธิกีารเรยีนการสอนใหม่ๆ การใช้
และการสรา้งสือ่นวตักรรมดา้นการสอนและการท าวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่ใหค้รสูามารถปรบัปรุงและ
พฒันาการจดัการเรยีนการสอน หรอืงานในวชิาชพีของตนเองอย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 
และเกดิประสทิธผิลสงูสุด   
 กรองทอง  จริเดชากุล  (2556 หน้า 3) ไดก้ล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศ ม ี 2  
ขอ้ คอื 
 1.  จุดมุ่งหมายทัว่ไป 
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  1.1 เพือ่ใหผู้บ้รหิารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศกึษามคีวามรู้ ความเขา้ใจ
และปฏบิตักิารนิเทศภายในโรงเรยีนได้ 
  1.2 เพือ่พฒันาความสามารถของครู 
  1.3 เพือ่ช่วยเหลอืและจดัสรรเครื่องมอื สือ่การเรยีนรูต้ลอดจนช่วยเหลอืและ
ปรบัปรุงวธิจีดัการเรยีนรู้ 
  1.4 เพือ่ใหค้รเูกดิความเจรญิงอกงามทางวชิาชพี 
 2. จุดมุ่งหมายเฉพาะเพือ่ใหค้รสูามารถพฒันาพฤตกิรรมการปฏบิตังิานในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
  2.1 เพือ่ใหส้ถานศกึษามแีผนการนิเทศภายในโรงเรยีน 
  2.2 เพือ่เน้นใหม้กีารวเิคราะห ์ปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาและในกลุ่มสาระ 
       การเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  2.3 เพือ่ใหค้รจูดัการเรยีนการสอนตามแนวปฏริปูการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัการบูรณาการ เน้นทกัษะกระบวนการคดิ ฯลฯ 
  2.4 ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการ / วธิจีดัการเรยีนรูข้องครู 
  2.5 เพือ่ใหม้กีารจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
  2.6 เพือ่พฒันาการใชส้ือ่และแหล่งเรยีนรู้ 
  2.7 เพือ่ใหม้กีารวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ และปรบัปรุงกระบวนการวดั 
       และประเมนิผลใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
 อญัชล ี โพธิท์อง (2558 หน้า 69–70) สรุปความมุ่งหมายของการนิเทศการศกึษาที่
แทจ้รงิ   มดีงันี้ 
 1.  พฒันาคน การนิเทศการศึกษาช่วยในการพฒันาคน ให้เข้าใจว ัตถุประสงค์ที่
แท้จรงิของการศกึษา การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ ครดู าเนินการ
สอนตามหลกัสูตรและบรรลุผลตามความมุ่งหมายทีก่ าหนดไว ้เขา้ใจความต้องการของเดก็และ
ปัญหาต่างๆ และใช้ความสามารถอย่างเตม็ที่พฒันาการสอนใหด้ยีิง่ขึ้น และช่วยแก้ปัญหาเพื่อ
บรรลุถงึวตัถุประสงคใ์นการจดัการศกึษา 
 2.  เพื่อพฒันางาน การนิเทศการศึกษาสร้างสรรค์วธิีการท างานให้มปีระสิทธิภาพ
ยิง่ขึน้ ท าใหค้รูสอนไดต้รงตามหลกัสูตร และไดผ้ลตามทีห่ลกัสูตรมุ่งหมาย พฒันาหลกัสูตรและ
การเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัความต้องการ ควบคุมคุณภาพในทุกชัน้เรยีน 
และสง่เสรมิใหค้รมูโีอกาสศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิอยู่เสมอ 
 3.  เพื่อพัฒนาความสัมพนัธ์ของครู ต่อโรงเรยีนและประชาคม การนิเทศการศกึษา
ส่งเสรมิแนะน าให้ครูมคีวามสมัพนัธ์ ทีด่รีะหว่างครูกบันักเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน เพื่อนครูและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืในการพฒันาคุณภาพการศกึษา  
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 ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2558 หน้า 20) กล่าวว่า การนิเทศการสอน เป็นการมุ่ง
ปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนการสอนในโรงเรยีน ซึง่มดีงันี้ 
 1.  เพือ่การพฒันาวชิาชพีครู 
  1.1 การนิเทศการสอนใหข้อ้มลูแก่ครใูนดา้นการสอน เพื่อครจูะไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง  
        ในการปรบัปรุงการสอนของตน 
  1.2 การนิเทศการสอน ช่วยใหค้รไูดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถในการสอน 
  1.3 การนิเทศการสอนช่วยส่งเสรมิ และพฒันาวชิาชพีการสอนของครู 
 2.  เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
   2.1 เพือ่ปรบัปรุงคุณภาพของการเรยีนการสอนในโรงเรยีนเพือ่คุณภาพของ
นกัเรยีน 
   2.2 เพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพงานวชิาการในโรงเรยีน 
 3.  เพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจ แก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนิเทศการสอน 
 4.  เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีระหว่างบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในการท างานร่วมกนั 
  สรุปไดว้่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศกึษา เป้าหมายหลกักค็อืการพฒันาคน ซึง่
ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูกระตุน้ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาและครูมกีาร
เปลีย่นแปลง มโีอกาสศกึษาหาความรู ้มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที ่พฒันาการจดั
การศกึษาใหม้คีุณภาพตามมาตรฐาน ซึง่สง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีนทีมุ่่งหวงั และมคีวาม
เจรญิกา้วหน้าทางวชิาชพี 
 หลกัการนิเทศการศึกษา 
 งานการนิเทศการศึกษาหรอืงานการนิเทศเป็นงานที่ปฏิบตัิกบัครู เพื่อให้ส่งผลถงึ
นักเรยีนโดยตรง การจะนิเทศใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไว ้ จ าเป็นต้องมหีลกัในการปฏบิตัเิพื่อให้
การนิเทศการศกึษาเป็นไปด้วยดแีละประสบความส าเร็จ ซึ่งผู้ศกึษาได้รวบรวมหลกัการนิเทศ
การศกึษาจากนกัวชิาการและบุคคลในวงการศกึษาไว ้ดงันี้   
 กรองทอง  จริเดชากุล (2556 หน้า 5) ไดก้ล่าวถงึหลกัการนิเทศภายในโรงเรยีนว่า 
 1.  การด าเนินการนิเทศ จะตอ้งด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามขัน้ตอน
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรยีน 
 2.  บุคลากรทีเ่ป็นหลกัส าคญั ในการด าเนินการพฒันาระบบนิเทศภายในโรงเรยีน 
คอืผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 3.  การนิเทศภายในโรงเรยีน จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ / จ าเป็นในการ
พฒันาครแูละนกัเรยีน 
 ปรยีาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2556 หน้า 24-25) กล่าวว่า หลกัการนิเทศ มเีป้าหมาย
ย่อย อยู่ที่คุณภาพของผู้เรยีน การนิเทศการสอน จงึต้องผ่านครูและบุคลากรอื่นทางการศกึษา
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เพื่อจะไดไ้ปสู่นักเรยีน หลกัการนิเทศการสอนจงึมุ่งทีค่รู เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ในทางทีด่ขีึน้ หลกัการนิเทศการสอนกค็อืพฤตกิรรมของครูทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมนักเรยีน หากครู
ไดแ้สดงถงึความรูค้วามสามารถและมพีฤตกิรรมการสอนทีเ่หมาะสมแลว้ คุณภาพของนกัเรยีนก็
จะดคีวบคู่ไปดว้ย 
 ศริาภรณ์  เทวะผลนิ (2557 หน้า 17) ไดก้ล่าวถงึหลกัการนิเทศการศกึษา ดงันี้ 
 1.  การนิเทศตอ้งมคีวามถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ มกีารก าหนดนโยบาย จุดมุ่งหมาย
และแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนเป็นไปตามสภาพปัญหาที่แท้จรงิ มวีวิฒันาการทัง้เนื้อหา สาระ วสัดุ
อุปกรณ์และ กลวธิใีนการนิเทศ ตลอดจนมกีารนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลอย่างเป็นระบบ 
 2.  การนเิทศเป็นการกระตุ้น ประสานงานและแนะน าใหเ้กดิความเจรญิงอกงามแก่
ผูส้อน 
และผูเ้รยีน มกีารฝึกอบรมวชิาชพีคร ูปรบัปรุงแผนการสอน ฝึกทกัษะ การใชอุ้ปกรณ์ รวมทัง้
พฒันาเจตคตแิละเทคนิควธิสีอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 3.  การนิเทศตัง้อยู่บนรากฐานประชาธปิไตย ผูน้ิเทศตอ้งยอมรบัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สง่เสรมิใหผู้ร้บัการนิเทศไดแ้สดงความคดิเหน็ตดัสนิใจร่วมกนั 
 4.  การนิเทศเป็นกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ตอ้งด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอน 
โดยมกีารรวบรวมขอ้มลูและสรุปผลมาใชใ้นการนิเทศ ตลอดจนมกีารประเมนิและตดิตามผล 
 อญัชล ี โพธิท์อง (2555 หน้า 93) สรุปว่า หลกัการนิเทศการศกึษา เป็น 
กระบวนการสง่เสรมิเพือ่พฒันาหลกัสตูร แบบอย่าง แนวทาง หรอืกระบวนการท างาน น าไปสู่
การปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 อาดมั และดกิกี ้(Adams and Dickey  1956 อา้งใน ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 
2558 หน้า 21-24) ไดใ้หห้ลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบัการนิเทศการสอน สรุปไดด้งันี้ 
 1.  การนิเทศเป็นการสง่เสรมิความเจรญิงอกงาม 
 2.  การนิเทศมคีวามเป็นประชาธปิไตย 
 3.  การนิเทศเป็นกระบวนการสรา้งสรรค์ 
 4.  การนิเทศยดึหลกัการสรา้งมนุษยส์มัพนัธ์ 
 5.  การนิเทศเพือ่สรา้งเสรมิขวญัและก าลงัใจ 
 6.  การนิเทศเกีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงการเรยีนการสอน 
 7.  การนิเทศเป็นการประสานสมัพนัธ ์ระหว่างงานนิเทศกบังานอื่นๆ 
 สรุปไดว้่า หลกัการนิเทศการศกึษา มุ่งเน้นพฒันาครู เพื่อใหค้รูไปพฒันาผูเ้รยีน การ
นิเทศการศกึษาต้อง ด าเนินการอย่างเป็นระบบ มกีารก าหนดกระบวนการด าเนินงานที่ชดัเจน
เป็นขัน้เป็นตอน ยึดความถูกต้องทางวิชาการ มีความเป็นประชาธิปไตย และความเป็น
วทิยาศาสตรท์ีส่ามารถตรวจสอบได ้
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กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 กระบวนการนิเทศการศกึษา มลี าดบัขัน้ตอนต่อเนื่องชดัเจน พร้อมด้วยเหตุผลและ  
ความเป็นไปได้ ทัง้นี้เพื่อให้การด าเนินการในการนิเทศได้รบัความส าเร็จ นักการศึกษาได้ให้
ทศันะเกีย่วกบักระบวนการนิเทศการศกึษา ดงันี้ 
 แฮริส (Harris 1985 อ้างใน ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ , 2558 หน้า 41-43) ได้
ปรับเปลี่ยนกระบวนการนิเทศ ซึ่งเขาเรียกว่า Harris’ POLCA ซึ่งมีอยู่ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 
กระบวนการวางแผน (Planning)  กระบวนการจดัระเบยีบงาน (Organizing)  กระบวนการน า 
(Leading)  การควบคุม (Controlling)  และการประเมนิผล (Assessing)  เป็นกระบวนการนิเทศ 
6 ขัน้ตอน คอื 
 1.  การประเมนิสภาพการท างาน (Assessing) เป็นกระบวนการศกึษาถงึสภาพต่างๆ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อเป็นตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีข ัน้ตอนต่างๆประกอยด้วย การ
วเิคราะห์ขอ้มูลการสงัเกต การทบทวน การวดัพฤตกิรรมและการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการ
ท างาน 
 2.  การจดัล าดบัความส าคญัของงาน (Prioritizing) เป็นกระบวนการก าหนดความส าคญั
ของงาน ตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และกจิกรรมตามล าดบัความ ซึง่ประกอบดว้ยงาน ดงันี้การ
ก าหนดเป้าหมาย การก าหนดวตัถุประสงค์เฉพาะ การก าหนดทางเลือก และการจดัล าดับ
ความส าคญัของงาน 
 3.  การออกแบบวธิกีารท างาน (Designing) เป็นกระบวนการวางแผน หรอืก าหนด
โครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลง โดยประกอบด้วยงานต่อไปนี้ การจดัสายงาน 
การหาวธิีการ น าเอาทฤษฎีหรอืหลกัการไปสู่การปฏิบตัิ การเตรยีมการต่างๆ ให้พร้อมที่จะ
ท างาน การจดัระบบการท างาน และ การก าหนดแผนงานในการท างาน 
 4.  การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources)  เ ป็นกระบวนการก าหนด
ทรพัยากรต่าง ๆ ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด ในการท างานประกอบดว้ยการก าหนดทรพัยากร การ
จดัสรรทรพัยากร และการมอบหมายบุคลากรใหท้ างาน 
 5.  การประสานงาน (Coordination) เป็นกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบังาน เวลา วสัดุ
อุปกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวกทุกๆ อย่าง เพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงบรรลุผลซึง่ประกอบดว้ย 
การประสานการปฏิบตัิงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปด้วยความราบรื่น การสร้างความ
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กลมกลนืและความพร้อมเพรยีงกนั การปรบัการท างานในส่วนต่าง ๆ ให้มปีระสทิธภิาพ การ
ก าหนดเวลา    การสรา้งความสมัพนัธใ์หเ้กดิขึน้ 
 6.  การอ านวยการ (Directing) เป็นกระบวนการทีม่อีทิธพิลต่อการปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้กดิ
สภาพที่เหมาะสมที่จะสามารถบรรลุผลแห่งการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด ได้แก่ การแต่งตัง้
บุคลากร การก าหนดแนวทางหรอืกฎเกณฑ์ในการท างาน การก าหนดระเบยีบแบบแผน การ
แนะน าการปฏบิตังิาน การตดัสนิใจเกีย่วกบัทางเลอืก 
 เอือ้อาร ี ทว้มเสม (2558 หน้า 11–18) ก าหนดกระบวนการนิเทศ ไว ้ 4  ประการคอื 
 1.  นิเทศทางตรง โดยแบ่งพืน้ทีต่ามภูมศิาสตรเ์ป็นเขตปฏบิตักิารนิเทศของ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
 2.  นิเทศภายใน ผูน้ิเทศกระตุน้น าทางความคดิใหม่ใหเ้กดิกบัคร ูผูอ้ านวยการ
สถานศกึษา ครผููส้อนภายในโรงเรยีนมหีน้าทีน่ิเทศกนัเอง 
 3.  นิเทศทางไกล ผูน้ิเทศไม่ไดไ้ปนิเทศดว้ยตนเองแต่ใชว้ธิกีารสง่เสรมิการนิเทศโดย 
ใชส้ือ่ วดีทีศัน์ เอกสารชุดศกึษาดว้ยตนเองในเรื่องทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของ
สถานศกึษา 
 4.  นิเทศแบบพีเ่ลีย้ง การนิเทศแบบพีเ่ลีย้งใชก้บัครหูรอืสถานศกึษาทีอ่่อนแอ 
ทางดา้นการบรหิารจดัการศกึษา เช่น โรงเรยีนขนาดเลก็ทีข่าดแคลนบุคลากร ครอูตัราจา้ง ครู
บรรจุใหม่ ครูทีไ่ม่มวีชิาชพีคร ูครทูีไ่ม่พฒันาตนเอง และอื่น ๆ ซึง่ผูน้ิเทศจะตอ้งช่วยเหลอื ให้
ค าปรกึษาเสมอืนเป็นพีเ่ลีย้ง 
 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงใหม่ เขต  2  (2558 หน้า 14) ไดก้ าหนด
กระบวนการนิเทศตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.  ทบทวนวสิยัทศัน์ เป้าหมายและภารกจิของการนิเทศ 
 2.  ศกึษาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบและความสมัพนัธข์องการนิเทศ 
 3.  ก าหนดสภาพและตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ของการนิเทศ 
 4.  จดักลุ่มเป้าหมายตามล าดบัก่อนหลงัในการพฒันา 
 5.  นิเทศกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 6.  สรา้งเครอืข่ายการนิเทศโดยร่วมกนัคดิ ร่วมกนัพฒันา เสรมิแรงใหผู้ร้บัการนิเทศ   
เป็นระยะๆ 
 7.  สรุป รายงาน และเผยแพร่ผลการนิเทศ 
 ชดั   บุญญา (2556 หน้า 46-47) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศ โดยน ากระบวนการของ 
เดมมิง่ (Deming)  กระบวนการของเลฮแ์มน (Lehman) มาประยุกตใ์ชม้ ี8 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ที ่1  การก าหนดปัญหาและความตอ้งการจ าเป็น (Needs) 
 ขัน้ที ่2  การก าหนดจุดประสงคท์ีว่ดัได ้(Measurable Goals) 
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 ขัน้ที ่3  การก าหนดอุปสรรคและขอ้จ ากดัต่างๆ (Constrains) 
 ขัน้ที ่4  การก าหนดวธิกีารทีเ่ป็นทางเลอืกในการแกปั้ญหา (Alternatives) 
 ขัน้ที ่5  การเลอืกทางเลอืกในขัน้ที ่4 มาปฏบิตัเิพือ่แกปั้ญหา (Selection) 
 ขัน้ที ่6  การน าทางเลอืกทีเ่ลอืกแลว้ไปทดลองใช ้(Implementation) 
 ขัน้ที ่7  การประเมนิผลการทดลองเพือ่พจิารณาดวู่าไดผ้ลตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ 
(Evaluation) 
 ขัน้ที ่8  การปรบัปรุงแกไ้ขสว่นทีบ่กพร่องหลงัจากทดลองดแูลว้ (Modification) 
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2561 หน้า 7–10) ไดเ้สนอ
กระบวน การนิเทศการศกึษาไว ้ 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1.  ศกึษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ 
 2.  วางแผนและก าหนดทางเลอืก 
 3.  สรา้งสือ่ เครื่องมอืและพฒันาวธิกีาร 
 4.  ปฏบิตักิารนิเทศ 
 5.  ประเมนิผลและรายงานผล  
 จากการศกึษากระบวนนิเทศการศกึษาของนักการศกึษา และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
สรุปได้ว่า  กระบวนการนิเทศการศึกษาประกอบด้วย การส ารวจและวเิคราะห์ข้อมูลทัง้เชิง
ปรมิาณ และเชงิคุณภาพ จดัล าดบัความส าคญัของสภาพปัญหาความต้องการ การวางแผนการ
นิเทศโดยอาศยัความร่วมมอืของทุกฝ่าย การเตรยีมการจดัท าคู่มอืการนิเทศ  สื่อ อุปกรณ์ที่
จ าเป็น ด าเนินการนิเทศตามแผน การวดัและประเมนิผลการนิเทศการศกึษา  มีการสร้างขวญั
ก าลงัใจ และสรุปรายงาน ผลการนิเทศ 
 รปูแบบการนิเทศ 
 รปูแบบและแนวทางการนิเทศการพฒันาการท างานของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู
น ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา มดีงันี้ 
 การนิเทศแบบกลัยาณมิตรนิเทศ 
 สุมน  อมรววิฒัน์ (2558 หน้า 18-20) กล่าวว่ากระบวนการกลัยาณมติร เป็น
กระบวนการสานสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยมจุีดมุ่งหมายเพือ่ชีท้างบรรเทาทุกข ์และชีสุ้ขเกษม
ศานต ์ดงันี้ 
  การชี้ทางบรรเทาทุกข ์ม ี4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
   1.  การสรา้งความไวว้างใจ 
   2.  การก าหนดปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
   3.  การศกึษาคน้ควา้ คดิวเิคราะหร์่วมกนัถงึสาเหตุของปัญหา 
   4.  การจดัล าดบัความเขม้หรอืระดบัความซบัซอ้นของปัญหา 
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  การชีสุ้ขเกษมศานต ์ม ี4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
   1.  การก าหนดจุดหมายของการแก้ปัญหา 
   2.  การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดห้รอืทางเลอืก 
   3.  การจดัล าดบัวตัถุประสงคแ์ละวธิกีาร 
   4.  การก าหนดวธิกีารทีถู่กตอ้งเหมาะสมในหลายๆ วธิ ี
  สุมน  อมรววิฒัน์ (2557 หน้า 7-9) กล่าวว่า กระบวนการกลัยาณมติรนิเทศ มี
กระบวนการส าคญั 5 ประการ ดงันี้ 
   1.  กลัยาณมติรนิเทศเน้นการนิเทศคน ไม่ใช่นิเทศกระดาษ โดยผูน้ิเทศตอ้งให้
ความสนใจ ผูร้บัการนิเทศ มกีารสนทนาเป็นกลุ่ม และการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ 
   2.  กลัยาณมติรนิเทศเป็นกระบวนการ “ใหใ้จ” และ “ร่วมใจ” จะตอ้งท าใหค้รูมา
ท างาน ดว้ยใจ เมื่อท างานจนประสบความส าเรจ็ เป็นความส าเรจ็จากความร่วมใจของทุกคน 
   3.  กลัยาณมติรเริม่ตน้ทีศ่รทัธา จะตอ้งสรา้งศรทัธาใหเ้กดิในการท างานร่วมกนั 
ท างานใหเ้ป็นกระบวนการทางบวก มกีารยอมรบั สนบัสนุนและเกือ้กูลกนัดแูลเอาใจใสซ่ึง่กนัและกนั 
   4.  กระบวนการกลัยาณมติรนิเทศ เน้นการสรา้งสงัคมการเรยีนรูม้กีาร
แลกเปลีย่นประสบการณ์ โดยคน้หาสิง่ทีด่ ีความรูค้วามสามารถของบุคคลแต่ละคนน ามาจดัโอกาส
ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ระหว่างกนัและกนั 
   5.  กระบวนการกลัยาณมติรนิเทศ มาจากฐานปัญญาธรรม ฐานเมตตาธรรม 
และฐานความเป็นจรงิในชวีติ ซึง่จะตอ้งมกีารแสวงหาความรู ้สรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ดว้ย
ความรกัความเมตตาต่อกนั 
   กระบวนการกลัยาณมติรนิเทศ ทีส่ามารถน าไปใชใ้นการนิเทศการจดักจิกรรม         
การเรยีนรูไ้ด ้เป็นวธิกีารน าหลกัธรรม ความเป็นกลัยาณมติรมาใช ้ตามสาระของหลกัอรยิสจั 4 
สาระส าคญัของกระบวนการกัลยาณมิตร มีดงันี้  
   1.  การสรา้งพืน้ฐานของความไวว้างใจซึง่กนัและกนั ระหว่างผูเ้กีย่วขอ้ง 
ไดแ้ก่  ผูน้ิเทศ - ผูร้บัการนิเทศ   คร-ูศษิย ์  การสรา้งเสรมิคุณธรรมนัน้ เริม่ตน้ดว้ยศรทัธา 
ดงันัน้ ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการนิเทศจึงต้องจดักิจกรรมและใช้สื่อการนิเทศเพื่อสร้างความศรทัธา
และความไว้วางใจ 
   2.  การน าหลกักลัยาณมติรมาผสมผสานในกจิกรรมทุกขัน้ตอน ซึง่ถา้ได้
จ าแนกกลัยาณมติรธรรม 7 ตามหลกัการสอนแลว้ สามารถวเิคราะหไ์ดว้่าผูน้ิเทศ ทีเ่ป็น
กลัยาณมติรตอ้ง     มสีิง่ต่อไปนี้ 
    2.1 คุณลกัษณะทีน่่าเคารพและนบัถอื 
    2.2 มคีุณสมบตั ิคอื ความรู ้ภูมปัิญญา ประพฤตดิ ีเป็นผูฝึ้กหดัอบรมตน
อยู่เสมอ สามารถสือ่สาร สรา้งความสมัพนัธ ์และแลกเปลีย่นความคดิกบัผูน้ิเทศไดอ้ย่างดี 
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    2.3 มคีุณธรรม คอื อดทน ตัง้ใจนิเทศดว้ยความเมตตา ผูน้ิเทศเป็น
กลัยาณมติร จงึมคีวามจรงิใจ มคีวามรูจ้รงิ มใีจกวา้ง นิเทศไดแ้จ่มแจง้ชดัเจน 
   3. การจดัขัน้ตอนการนิเทศ ไม่ว่าจะเป็นการปรกึษาหารอื การแนะน าหรอืการ
ฝึกอบรม ตอ้งเป็นไปตามหลกัอรยิสจั เน้นความรูจ้รงิในทุกข ์คน้ควา้หาเหตุของทุกข ์มุ่งปฏบิตัิ
ตามแนวอรยิมรรค เพือ่น าไปสูส่ภาวะการพน้ทุกขท์ัง้สิน้ 
   4.  มคีวามส าคญัอย่างยิง่ คอื ความเมตตากรุณา และความจรงิใจทีทุ่กฝ่าย มี
ศรทัธาต่อกนั ร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท า ร่วมกนัแกปั้ญหา ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และ
เรยีนรูจ้ากกนัและกนัดว้ย ทัง้นี้มไิดห้มายความว่า บุคคลจะขาดความมัน่ใจในตนเองหรอื
ประเภทคอยพึง่พาผูอ้ื่นแต่อย่างเดยีว ตอ้งสามารถผสมผสาน วธิกีารฝึกหดัอบรมตนเองกบั
วธิกีารพึง่พาและการช่วยเกื้อกูลผูอ้ื่น 
  มนสัภรณ์  วฑิรูเมธา (2557 หน้า 105) ไดพ้ฒันากระบวนการกลัยาณมติรในการ
ใหค้ าปรกึษา ดว้ยความเป็นกลัยาณมติร โดยม ี8 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 
   1.  การสร้างความไว้วางใจ 
   2.  การก าหนดประเด็นปัญหาและจดัประเด็นปัญหา 
   3.  การร่วมกนัคดิวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 
   4.  การจดัล าดบัความเข้มของปัญหา 
   5.  การก าหนดจุดหมายหรอืสภาวะพ้นปัญหา 
   6.  การร่วมคดิวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหา 
   7.  การจดัจุดหมายของสภาพวะพ้นปัญหา 
   8.  การปฏิบตัิเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ถูกต้อง 
   
 การนิเทศแบบร่วมมือ 
  วชัรา  เล่าเรยีนด ี(2554 หน้า 129) กล่าวว่าการนิเทศแบบร่วมมอืนัน้  ทัง้ผูน้ิเทศ
และผูร้บัการนิเทศ จะร่วมกนัตดัสนิใจในวธิกีารแกปั้ญหาและการปฏบิตังิานตลอดเวลา ทัง้ผูร้บั
การนิเทศและผูน้ิเทศ จะใหข้อ้เสนอแนะแก่กนัและกนัเพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาขอ้ตกลงร่วมกนัใน
การปฏบิตั ิซึง่พฤตกิรรมการนิเทศแบบร่วมมอืมลีกัษณะและการปฏบิตั ิดงันี้ 
   1.  การสร้างความเข้าใจตรงกนั (Clarifying) ผู้นิเทศท าความเข้าใจกบั
ปัญหาที่ผู้รบัการนิเทศพูดถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนัเกี่ยวกบัปัญหาที่ผู้รบัการนิเทศ
ได้น าเสนอ 
   2.  การฟัง (Listening) ผู้นิเทศฟังอย่างตัง้ใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ชดัเจนมากขึ้น เกี่ยวกบัปัญหาความคดิเห็นของผู้รบัการนิ เทศที่มต่ีอปัญหาการสอนของ
ตนเอง 
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    3.  การตอบสนอง (Reflecting) ผู้นิเทศตอบสนองด้วยการรบัรู้และสรุป
ปัญหาของผู้รบัการนิเทศเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกนัว่าปัญหาที่แท้จรงิของผู้รบัการนิเทศ
คอือะไร 
   4.  การน าเสนอ (Presenting) ผู้นิเทศเสนอมุมมองและความคดิเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกบัปัญหาหรอือุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา 
   5.  การสร้างความเข้าใจตรงกนั (Clarifying) ผู้นิเทศพยายามท าให้ผู้รบั
การนิเทศปรบัความเข้าใจตรงกนัและมแีนวคดิในการแก้ปัญหาไปในทศิทางที่ตรงกนั  
   6.  การแก้ปัญหา (Problem Solving) ผู้นิเทศและผู้รบัการนิเทศเลือก
ทางเลอืก ที่เป็นไปได้และเหมาะสมไปแก้ปัญหา 
   7.  การกระตุ้นส่งเสรมิ (Encouraging) เป็นการกระตุ้นส่งเสรมิและการ
ยอมรบัขอ้โต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น จนได้วธิแีก้ปัญหาที่ดีและเหมาะสม 
   8.  ขัน้การเจรจาตกลงร่วมกนัเพื่อหาขอ้ยุติ(Negotiating) เพื่อหาขอ้ตกลง 
ร่วมกนัเกี่ยวกบัแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นที่ยอมรบัของทัง้ผู้นิเทศและผู้รบัการนิเทศ  
   9.  การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัในราย 
ละเอียดของแนวทางและแผนปฏิบตั ิรวมทัง้ก าหนดการ วนั เวลา สถานที่ที่จะด าเนินการ 
   10. การตอบสนอง (Reflecting) เป็นการพจิารณาสรุปแผนขัน้สุดท้าย และ
นดัหมาย ด าเนินการตามแผน 
  ซึง่สอดคลอ้ง กบั อญัชล ี โพธิท์อง (2554 หน้า 184) ทีก่ล่าวว่า การนิเทศแบบมี
สว่นร่วม รูปแบบนี้ผูน้ิเทศกบัครจูะมคีวามเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ การแลกเปลีย่น
ความรู ้และการตดัสนิใจร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ รวมทัง้ปัญหาการสอนของคร ูซึง่มี
พฤตกิรรมการนิเทศล าดบัขัน้ตอน ดงันี้ 
   1.  ท าความเข้าใจกบัปัญหาเหล่านัน้ให้ชดัเจน 
   2.  ฟังปัญหาด้วยความตัง้ใจ ก่อนคดิหาวธิีแก้ไขปัญหา 
   3.  สรุปประเด็น 
   4.  เสนอแนวทางแก้ไขตามทศันะของผู้นิเทศ 
   5.  ท าปัญหาให้กระจ่างชดั 
   6.  แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ร่วมกนั 
   7.  กระตุ้นให้มกีารยอมรบั 
   8.  ค้นหาขอ้สรุปที่ยอมรบัร่วมกนัได้ 
   9.  ตัง้เกณฑ์หรอืมาตรฐาน 
   10. การต่อรองให้มกีารยอมรบัแผนในขัน้สุดท้ายร่วมกนั 
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  ทัง้นี้ วชัรา  เล่าเรยีนด ี(2554 หน้า 130-131) ไดเ้สนอขอ้แนะน าส าหรบัผูน้ิเทศ
ในการเลอืกใชก้ารนิเทศแบบร่วมมอืในกรณีต่อไปนี้ 
   1.  ในกรณีทีผู่ร้บัการนิเทศมรีะดบัพฒันาการ ความสามารถในการคดิเชงิ
นามธรรมและความเชีย่วชาญ อยู่ในระดบัปานกลาง แต่อาจยงัไม่กลา้ตดัสนิใจเอง โดยเดด็ขาด     
ดว้ยตวัเอง 
   2.  ในกรณีที่ผู้รบัการนิเทศ และผู้นิเทศมคีวามรู้ความสามารถ 
ความส าคญัเท่าเทยีมกนั หรอืถา้ผูร้บัการนิเทศเขา้ใจปัญหามากทีสุ่ดในเรื่องหนึ่ง ผูน้ิเทศรูแ้ละ
เขา้ใจมากอกีเรื่องหนึ่ง การนิเทศแบบร่วมมอืจะช่วยใหไ้ดแ้ลกเปลีย่นความรูค้วามคดิเหน็ซึง่กนั
และกนั 
   3.  ในกรณีทีผู่ร้บัการนิเทศและผูน้ิเทศจะตอ้งตดัสนิใจร่วมกนั และตอ้งมคีวาม
รบัผดิชอบร่วมกนัในเรื่องที่จะสง่ผลถงึผูป้กครอง ชุมชน หรอืผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึน้ไป 
   4.  ในกรณีทีผู่ร้บัการนิเทศและผูน้ิเทศยอมรบัต่อการมภีาระหน้าทีร่่วมกนั ใน
การแกปั้ญหาเฉพาะเรื่อง หรอืบางเรื่องทีผู่ร้บัการนิเทศตอ้งการมสีว่นร่วมในการแก้ปัญหาและ
ตดัสนิใจ แต่ถา้ไม่ใหค้รูมสีว่นร่วม อาจเกดิปัญหาขึน้ได้ 
 
การด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 
 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1  ไดจ้ดัท าคู่มอืการพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา เพือ่ใชพ้ฒันาสถานศกึษาประกอบดว้ย  5 ขัน้ตอน  
ไดแ้ก่  

ขัน้ตอนท่ี  1  สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัการน าคู่มอืไปใช้ 

 กิจกรรม 
ประชุมชีแ้จง  นโยบาย  วตัถุประสงค ์  รายละเอยีดของคู่มอื รายละเอยีดการ 

ด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพของสถานศกึษาตามกฎกระทรวงการประกนั
คุณภาพ พ.ศ.2561 
 วิธีการ 
      ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ซึ่งประกอบดว้ย 
ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 หรอื    รองผูอ้ านวยการ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายเขา้ร่วม
ประชุมร่วมกบัศกึษานิเทศก์ทีร่บัผดิชอบจดัประชุมชีแ้จงใหก้บัผูบ้รหิารและครใูน โรงเรยีนทีเ่ป็น
กลุ่มเป้าหมายเพือ่สรา้งความรู ้
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ความเขา้ใจเกีย่วกบัคู่มอืการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาตาม
กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ. 2561 โดยศกึษาเพิม่เตมิไดจ้ากคู่มอืการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพพ.ศ. 2561 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ไดจ้ดัท าขึน้ 
 
 ส่ือ เครื่องมือ 

คู่มอืการด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพของสถานศกึษา 
ตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ.2561 
 ระยะเวลา พ.ค.– ม.ิย.64 

ขัน้ตอนท่ี   2  ผูบ้รหิาร ครูและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัวางแผนการด าาเนินงานการประกนั
คุณภาพของสถานศกึษาตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ.2561 ม ี5 กจิกรรม
ดงัต่อไปนี้ 
  กิจกรรมท่ี 1  แต่งตัง้คณะท างาน/ผู้รบัผิดชอบ ซึง่  ประกอบดว้ย  ทมี
บรหิาร ทมีปฏบิตัทิมีนิเทศ ทมีประเมนิ  โดยด าเนินการดงันี้ 

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัประชุมสรา้งความเขา้ใจกบัคณะครแูละบุคลากรทาง 
การศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ผูป้กครองและชุมชนไดม้สี่วนร่วมในการท างาน 

2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาแต่งตัง้คณะกรรมการท างาน/ผูร้บัผดิชอบโดยการมี 
สว่นร่วมของจากทุกฝ่าย ซึ่งไดแ้บ่งคณะท างานออกเป็น 

2.1 ทมีบรหิาร จะประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา   
รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา หวัหน้าฝ่ายต่าง ๆ ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ตวัแทนผูป้กครองและตวัแทนของชุมชน 

2.2 ทมีปฏบิตั ิประกอบดว้ย หวัหน้าฝ่ายต่าง ๆ ครแูละบุคลากรทาง 
การศกึษา ผูป้กครอง ชุมชนตวัแทนนกัเรยีน  

2.3 ทมีนิเทศ ประกอบดว้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา รองผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายวชิาการ หวัหน้าฝ่าย  ตวัแทนคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2.4 ทมีประเมนิ ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา รองผูอ้ านวยการ 
สถานศกึษา หวัหน้าฝ่ายวชิาการ/ฝ่ายวดัและประเมนิผล ตวัแทนคณะกรรมการสถานศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน ผูป้กครอง ชุมชน นกัเรยีน 

กิจกรรมท่ี 2  คณะท างานประชุมเพือ่ก าหนดรายละเอยีด แผนการด าเนินงาน 
แบบบนัทกึ  ปฏทินิการด าเนินงาน  โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัประชุมคณะกรรมการทัง้ 4 ทมี 
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เพือ่ก าหนดรายละเอยีดของการด าเนินงาน   ก าหนดแผนการด าเนินงานตาม   เอกสารคู่มอืการ
ด าเนินงานรูปแบบการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามกฎกระทรวงการประกนั
คุณภาพ พ.ศ.2561 

กิจกรรมท่ี 3  ประชุมชีแ้จงการด าเนิน งานตามแผนการด าเนินงานและราย  
ละเอยีดตามกจิกรรมที ่2 และกจิกรรมที ่3 และการด าเนินงานตามแผน โดยผูบ้รหิารสถาน 
ศกึษาร่วมกบัคณะศกึษานิเทศด าเนินการนิเทศตามแผนทีว่างไว ้โดยทางคณะช่วยดแูล ให้
ค าปรกึษา แนะน า แก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

กิจกรรมท่ี 4  การก ากบั ตดิตามและประเมนิผล  โดยผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ร่วมกบัคณะศกึษานิเทศก์ ตดิตามผลการด าเนินงานตามแผน 
 
 

กิจกรรมท่ี 5  การสรา้งชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (professional Learning  
Community: PLC) โดย ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัการสรา้งทมีซึง่ประกอบดว้ย หวัหน้าฝ่ายงาน  
ครอูาวุโส ตวัแทนคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น และ คณะ
ศกึษานิเทศกร์่วมกนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยจะก าหนดเป็นวนัศุกรข์องทุกสปัดาห ์หลงัเลกิเรยีน
ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 1 ภาคเรยีน 
 ส่ือ เครื่องมือ 
  1.ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 

2.คู่มอืการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามฎ 
กระทรวงการประกนัคุณภาพพ.ศ.2561 

3.แผนการด าเนินงาน 
4.แบบตดิตามผลการด าเนินงานตามแผน 
5.แบบประเมนิ 

 ระยะเวลา พ.ค.– ม.ิย.64 

ขัน้ตอนท่ี  3  ด าเนินการประกนัคุณภาพของสถานศกึษาตามกฎกระทรวงการประกนั
คุณภาพ  พ.ศ. 2561  ม ี3 กจิกรรมดงัต่อไปนี้ 

กิจกรรมท่ี 1  การด าเนินงานการประกนัคุณภาพของสถานศกึษาตามกฎกระทรวงการ
ประกนัคุณภาพ พ.ศ. 2561  จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร   ใหค้ าปรกึษา ชีแ้นะ แนะน าตามคู่มอืการ
ด าเนินงานด าเนินการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ  
พ.ศ. 2561  โดยผู้บรหิารสถานศกึษาร่วมกบัคณะศกึษานิเทศก์ ร่วมด าเนินการตามกจิกรรมที่
ก าหนด โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายด าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตาม
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กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ  พ.ศ. 2561  ทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก 
เขต 1 จดัท าขึน้ 

กิจกรรมท่ี 2  การก ากบั ตดิตามและประเมนิผล  โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาร่วม 
คณะกรรมการทัง้  4  ทมี และ คณะศกึษานิเทศก์ วางแผนก ากบัตดิตามระหว่างการด าเนินงาน
เป็นระยะ ๆ เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าและน าผลมาปรบัปรุงต่อไป 

กิจกรรมท่ี 3  การสรา้งชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี  (Professional  Learning 
Community : PLC)  โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัการสรา้งทมีซึง่ประกอบดว้ย หวัหน้าฝ่ายงาน 
ครอูาวุโสตวัแทนคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น และคณะ
ศกึษานิเทศกร์่วมกนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยจะก าหนดเป็นวนัศุกรข์องทุกสปัดาห ์หลงัเลกิเรยีน
ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 1 ภาคเรยีน 

 
 

 ส่ือ เครื่องมือ 
1.ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 
2. คู่มอืการด าเนินงานฯ 
3. ใบความรู ้ 
4. แบบฝึกตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ 
5.แบบตดิตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพฯ 
6. แบบประเมนิการด าเนินงาน 
7.แบบประเมนิการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่น 
8. แบบประเมนิการจดักจิกรรม 

 ระยะเวลา ม.ิย. 64 – ก.ย.64 

ขัน้ตอนท่ี  4  ตรวจสอบและประเมนิผล การด าเนินงานการประกนัคุณภาพของสถานศกึษา 
                  ตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ. 2561 ม ี 2 กจิกรรมดงัต่อไปนี้ 

กิจกรรมท่ี 1  จดัประชุมเพื่อจดัท ากรอบการประเมนิประกนัคุณภาพของสถานศึกษา
ตามคู่มือฯ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ได้จดัท าขึ้น   การสร้าง
เครื่องมือการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล และปรบัปรุงคุณภาพการประเมิน  โดยผู้บริหาร
สถานศกึษาร่วมกบัคณะศกึษานิเทศก์ร่วมด าเนินการตามกรอบการประเมนิทีก่ าหนด โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่ด าเนินการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาตามฎกระทรวงการประกนั
คุณภาพ พ.ศ. 2561 ตามบทบาทหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง บทบาทหน้าทีข่องผูท้ี่เกีย่วขอ้ง หน้า 5-11 ) 
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กิจกรรมท่ี 2    การสรา้งชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี( Professional Learning 
Community : PLC)  โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัการสรา้งทมีซึง่ประกอบดว้ย หวัหน้าฝ่ายงาน 
ครอูาวุโสตวัแทนคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น และ คณะ
ศกึษานิเทศก ์ร่วมกนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยจะก าหนดเป็นวนัศุกรข์องทุกสปัดาห ์หลงัเลกิเรยีน
ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 1 ภาคเรยีน 

 
ส่ือ/เครื่องมือ 

1.ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 
2. คู่มอืการด าเนินงานฯ 
3. แบบประเมนิการด าเนินงาน 

ระยะเวลา   พ.ค.– ก.ย 64 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี  5  ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการด าเนินงานการประกนัคุณภาพของสถานศกึษา 
                 ตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ.2561 ม ี 2  กจิกรรมดงัต่อไปนี้ 

กิจกรรมท่ี 1  ปรบัปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาโดยการ    
จดัประชุม   วางแผนการด าเนินงานครัง้ต่อไป และจดัท าข้อมูลสารสนเทศ  โดยให้ผู้บริหาร
สถานศกึษาร่วมกบัคณะศกึษานิเทศก์ร่วมด าเนินการตามปรบัปรุงการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพของสถานศึกษาตามที่ก าหนด โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่ด าเนินการประกัน
คุณภาพของสถานศกึษาตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ. 2561 ตามบทบาทหน้าที่ที่
เกีย่วขอ้ง  

กิจกรรมท่ี 2   การสรา้งชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี( Professional 
LearningCommunity : PLC) โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัการสรา้งทมีซึง่ประกอบดว้ย หวัหน้า
ฝ่ายงาน ครอูาวุโส ตวัแทนคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น 
และ คณะ ศกึษานิเทศก ์ร่วมกนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยจะก าหนดเป็นวนัศุกรข์องทุกสปัดาห ์
หลงัเลกิเรยีนใชเ้วลา 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 1 ภาคเรยีน 

ส่ือ/เครื่องมือ 
1.ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 
2. คู่มอืการด าเนินงานฯ 
3. แบบประเมนิการด าเนินงาน 

ระยะเวลา   พ.ค.– ก.ย 64 



63 

 

 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กญัญดา อนุวงศ์และพชิญ์ญาภคั เจียมจรสัโชค (2553) ได้ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ 
และความคดิเหน็ เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาของนักศึกษาและบุคลากร วทิยาลยั
พยาบาลพระปกเกล้า จนัทบุร ีพบว่า อาจารย์คณะเภสชัศาสตร์มคีวามรู้เกี่ยวกบั การประกนั
คุณภาพการศึกษาในระดบัค่อนข้างดี  แต่ยงัมปีระเด็นที่เกี่ยวข้องกบันโยบายและระบบการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาทัง้ของระดบัประเทศ ระดบัมหาวทิยาลยั และระดบัคณะ ทีย่งัตอ้งการ
การ สร้างการรบัรู้และความเขา้ใจ นอกจากนี้ควรเร่งท าความเขา้ใจในรายละเอยีดของตวับ่งชี้
ดา้นการวจิยั ทัง้ในเกณฑข์อง สกอ.และสมศ เนื่องจากเป็นจุดเน้นของสถาบนัและเกี่ยวขอ้งกบั
ประเดน็ทีก่ าหนด เป็นอตัลกัษณ์ของคณะ เพื่อการมุ่งไปสู่ทศิทางและเป้าหมายเดยีวกนั ในส่วน
ของบุคลากรสาย สนับสนุนวิชาการ พบว่าในภาพรวม มีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศกึษาในระดบัพอใจ โดยม ีความรูด้มีาก แต่ยงัต้องการความรูท้ีเ่กี่ยวกบั นโยบายและระบบ
การประกนัคุณภาพการศกึษาทุกระดบั  

ศิรลิกัษณ์  สารทอง(2554) ที่ได้ศึกษาสภาพ ความพงึพอใจต่อระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม พบว่า ความพงึพอใจต่อระบบ
การประกนัคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยใูนระดบัมาก  เนื่องจากสถานศกึษาในจงัหวดัมคีวาม
ตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินงานประกนั คุณภาพภายในเพื่อใหส้ถานศกึษาของตนมี
คุณภาพเป็นทีย่อมรบั มมีาตรฐานการปฏบิตังิานทีด่ไีดร้บั การยอมรบัจากชุมชนโดยหน่วยงาน
ต้นสงักดัได้จดัการอบรม พฒันา ให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคญัและวธิกีารด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในแก่ครูและบุคลากรในสงักัดท าให้เกิดความพงึพอใจต่อ ระบบการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพในระดบัมาก 

ณฐนนท ์ เคนทุม (2557) ทีไ่ดศ้กึษาความพงึพอใจของ ครแูละบุคลากรทางการศกึษาที่
มตี่อการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในกลุ่มโรงเรยีนเชยีงหวาง ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1  พบว่าความพงึพอใจของครูต่อการด าเนินงานประกัน คุณภาพ
ภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากครูและบุคลากรทางการ ศกึษามคีวามตระหนักถงึ
ความส าคญัของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน โดยต้องการให้ โรงเรยีนของตนเป็นที่
ยอมรบัในดา้นการเป็น โรงเรยีนทีม่มีาตรฐาน มคีวามสามารถในการพฒันา ระบบการศกึษาทีม่ี
คุณภาพ สง่ผลดแีก่ผูเ้รยีนและไดร้บัความไววา้งใจจากผูป้กครองในการสง่บุตร หลาน เขา้มารบั
การศกึษา 

สมหวงั อาลยัญาต ิ(2557 หน้า บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าของ
ผูบ้รหิารสถาน ศกึษากบัผลการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา    สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต  1  และเขต  2  พบวา่  ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามเหน็ว่าผล
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การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาในภาพรวมมคีุณภาพอยู่ในระดบัมาก เรยีงตามล าดบัคอื 
1) มาตรฐานดา้นการบรหิารและการจดัการ 2) มาตรฐานดา้นการพฒันาชุมชนและแหล่งเรยีนรู้ 
3) มาตรฐานดา้นการเรยีนการสอนและ 4) มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รยีน 

นิรชา ชยัศิริรตันด ารง (2558 หน้า บทคดัย่อ) ได้ศึกษา  การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรยีนในอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม พบว่า 1) การด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีนในอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนมโดยรวมและรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดบัมาก 2) ผลการเปรยีบเทียบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของ
โรงเรยีนในอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม จ าแนกประเภทและขนาดของโรงเรยีนโดยรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั 

ปารณัท รุจิชยากูร (2558 หน้า บทคดัย่อ) ได้ศึกษา แนวทางการพฒันาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ พบว่า มีการ
ด าเนินการ เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีการด าเนินการมากที่สุด     ปัญหาการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนเทศบาลบ้านไผ่  โดยภาพรวมทัง้  8  ด้าน  
พบว่า  มปัีญหาในการด าเนินการในเรื่องของการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล และ
การด าเนินการดา้นการผดุงคุณภาพการศกึษามปัีญหาการด าเนินการมากทีสุ่ด แนวทางในการ
พฒันาประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีนเทศบาลบา้นไผ่ควรมแีนวทางในการด าเนินการ  ดงันี้ 
สร้างความตระหนักถงึคุณค่าของการประกนัคุณภาพภายในแก่บุคลากรให้ความรู้ในเรื่องการ
จดัท าแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษา ให้ความรู้ในเรื่องของการเขยีนโครงการและการสรุป
ประเมินผลโครงการ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการการวางแผนและจัดท าปฏิทินในการ
ปฏบิตังิานตามแผนการวางแผนในการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลตามแผน 

วาสนา ทวกีาญจน์ (2558 หน้า บทคดัย่อ) ได้ศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศกึษาของผู้บรหิารสถานศกึษาและครูในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจงัหวัดปัตตานี พบว่า  1) การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดปัตตานี   โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   2) ผลการเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัปัตตานีทีม่ตี าแหน่งต่างกนั พบว่า มแีตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ทัง้โดยรวมและรายด้าน  3) ผลการเปรยีบเทยีบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
โรงเรยีนสงักดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัปัตตานีทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั 
พบว่า ไม่แตกต่างกนั 4) ผู้บรหิารและครูในโรงเรยีนที่มีขนาดต่างกนั มกีารด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 ทัง้
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ภาพรวมและรายด้าน เมื่อเปรยีบเทียบรายคู่ พบว่า โรงเรยีนทัง้ 3 ขนาด มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ยกเว้นด้านการปรบัปรุงแก้ไขที่โรงเรยีนขนาดเล็กและ
ขนาดกลางไม่แตกต่างกนัส่วนด้านอื่นๆโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ่มคี่าเฉลี่ยมากกว่า
โรงเรยีนขนาดเลก็ 

องค์การ วงค์เรอืง (2559 หน้า บทคดัย่อ) ได้ศึกษา สภาพการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนขนาดเล็ก   สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาน่าน 
เขต 2 พบว่าสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาโดยรวมและรายด้าน  มสีภาพ
การด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก และปัญหาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา
โดยรวมและรายดา้นพบว่ามปัีญหาการด าเนินงานอยู่ในระดบัน้อย 

อุสมาน หะม ิ(2559 หน้า บทคดัย่อ) ไดศ้กึษา สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดันราธวิาส พบว่า สภาพการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดันราธวิาส พบว่า อยู่ในระดบัมากทัง้ภาย
รวมและรายดา้นและสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในจงัหวดันราธวิาสตามทศันะของบุคลากรทีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาทีม่ตี าแหน่งและขนาด
ต่างกนั พบว่า ไม่แตกต่างกนัทัง้ภาพรวมและรายดา้น 

วนัทนา เนื้อน้อย (2560) ได้ศกึษาการด าเนินงานระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1 ผลการศกึษา 
พบว่า 1) ระดบัการด าเนินงานระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดบัมาก 2) ครูและบุคลากรทางการศกึษาที่มเีพศ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์ท างาน 
ต่างกนั มรีะดบัการด าเนินงานระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ส านกังาน
เขตพืน้ที ่การศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1ไม่แตกต่างกนั 3) ปัญหาในการด าเนินงานระบบ
การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศกึษายะลา เขต 1 ไดแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศกึษาขาดความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ขาดการจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศ ไม่เป็นระบบ ตลอดจนขาด
การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบประกัน  คุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษา  
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
การวจิยัเรื่อง การศกึษาผลการด าเนินการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

ของสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ปีการศกึษา 2563   
ไดด้ าเนินการตามหวัขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การวเิคราะหข์อ้มลู 
 

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครวูชิาการ และครผููร้บัผดิชอบการพฒันา 
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และระดบัปฐมวยั สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 จ านวน 107 โรงเรยีน รวมทัง้สิน้432 คน 

  กลุ่มตวัอย่าง ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจงโรงเรยีนละ 2 คน  โดยเลอืกผูบ้รหิาร
โรงเรยีน  1  คน  และครผููร้บัผดิชอบการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  
1  คน รวมทัง้สิน้  214  คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการด าเนินงานการพฒันา 

ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สงักดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก
เขต 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ต าแหน่ง และสถานภาพ  
ของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนที ่2 ถามความรูค้วามเขา้ใจของครเูกีย่วกบัการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา  มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Ratting Scale) 

ตอนที ่3 ถามเกีย่วการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  
ปีการศกึษา 2563 มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Ratting Scale) 

ตอนที ่4 ถามความพงึพอใจถามความพงึพอใจของครูทีม่ตี่อการด าเนินงานพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563  
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ตอนที ่2 - ตอนที ่4  ใชเ้กณฑก์ารประเมนิของ บุญชม ศรสีะอาด (2547, 
หน้า 30) โดยก าหนดคะแนนและความหมาย ดงัต่อไปนี้ 

คะแนน 5  หมายถงึ  มากทีสุ่ด 
คะแนน 4  หมายถงึ  มาก 
คะแนน 3  หมายถงึ  ปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถงึ  น้อย  
คะแนน 1  หมายถงึ  น้อยทีสุ่ด 
 

ขัน้ตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมอืและหาคุณภาพของเครื่องมอืตามล าดบั 

ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
1. ศกึษาเอกสารต ารา แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนั 

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา คู่มอืการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของ
สถานศกึษาส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้ง
ขอ้ค าถาม 

2. ก าหนดขอบข่ายของเนื้อหา ใหส้อดคลอ้งกบัคู่มอืการด าเนินงานการประกนั 
คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา   
  3. สรา้งแบบสอบถามตามขอบขา่ยทีก่ าหนด 

  4. น าร่างแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน ซึง่ประกอบดว้ย 
4.1 นายวนิัย เมฆหมอก รองผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 
   ประถมศกึษาตาก เขต 1 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการบรหิารการศกึษา 

4.2 ดร.อภชิยั  นุชเนื่อง ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ (ขา้ราชการบ านาญ) 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการวจิยัและพฒันาหลกัสตูร 

4.3 นางสาวชใูจ  ทรงเมฆ ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ  
   (ขา้ราชการบ านาญ) 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการวดัและประเมนิผล 

4.4 นายสุรศกัดิ ์เอีย่มทุเรยีน   ศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 
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ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการนิเทศ 
4.5 นายชยัรตัน์ ถาวรงามยิง่สกุล ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหว้ยแม่บอน 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นงานประกนัคุณภาพ 

5. วเิคราะหผ์ลการพจิารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม (IOC : Item 
Objective Congruence) เป็นรายขอ้โดยใชเ้กณฑ ์IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูพบว่าแบบสอบถามมคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.00 ทุกขอ้  

6. ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
อกีครัง้เพือ่ใหเ้กดิความสมบูรณ์ 

7. น าแบบสอบตามทีผ่่านการเหน็ชอบของผูเ้ชีย่วชาญไปทดลองใช ้(Try Out
กบัครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน แลว้น ามาหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูหาค่าสม
ประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha Coefficient) ดว้ยวธิขีองครอนบคั (Cronbach, 1990 p 297, อา้งถงึใน 
ประสพชยั พสุนนท,์ 2557 หน้า 11) ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.877 
ซึง่เป็นแบบสอบถามทีม่คีุณภาพสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้

8. น าแบบทดสอบทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง 

ทีใ่ชใ้นการวจิยั 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
1. ท าหนงัสอืจากส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ถงึ

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 เพือ่ขอ
ความอนุเคราะหต์อบแบบสอบถาม 

2. แจง้หนงัสอืขอความอนุเคราะหพ์รอ้มดว้ยแบบสอบถามถงึโรงเรยีน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ตามระบบทางราชการ 

3. ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่ไดร้บัแบบสอบถามคนื 214 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมไดท้ัง้หมด 
2. การวเิคราะหแ์บบสอบถามทีม่ลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ใชก้ารวเิคราะหเ์พือ่หาค่ารอ้ยละ 
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2. การวเิคราะหข์อ้มลูทีม่ลีกัษณะเป็นแบบมาตรสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู เพือ่หาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน และแปลความหมายขอ้มลูค่าเฉลีย่ (Mean) โดยใชเ้กณฑข์อง บุญชม ศรี
สะอาด (2547, หน้า 30) ดงันี้ 

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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บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลการด าเนินการพฒันาระบบการ 
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาตาก เขต 1  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวจิยัตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัตารางที ่1 
    2. ดา้นความรูค้วามเขา้ใจของครแูละบุคลากรทางการศกึษา ดงัตารางที ่2 -3 
   3. ดา้นการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  
        ดงัตารางที ่ 4 - 9 
   4. ดา้นผลการด าเนินงานของโรงเรยีน ดงัตารางที ่10 - 11 
   5. ดา้นความพงึพอใจของคร ูดงัตารางที ่12 
 
ตารางท่ี  4  แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนคน ร้อยละ 
1 ผูบ้รหิาร 107 100 
2 ครผููร้บัผดิชอบการพฒันาระบบประกนัภายใน
สถานศกึษา  

107 100 

 จากตารางที ่ 4 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าดา้นผูบ้รหิารสถานศกึษาซึง่

รวมรกัษาการผูบ้รหิารสถานศกึษาดว้ยไดต้อบแบบสอบถามมา จ านวน 107 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 

100  และ ดา้นครผููร้บัผดิชอบการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาตอบ

แบบสอบถามมา  จ านวน  107   คน คดิเป็นรอ้ยละ  100 
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ตารางท่ี  5  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจของคร ู
               ในการบริหารจดัการระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

ข้อ รายการ 
  S.D ระดบั 

1 การบรหิารจดัการวงจรคุณภาพ PDCA 4.05 0.65 มาก 
2 การนิเทศภายในโรงเรยีนในยุคศตวรรษที ่21 4.63 0.64 มากทีสุ่ด 
3 บทบาทของผูบ้รหิาร/คณะผูน้ิเทศภายในโรงเรยีน 4.27 0.67 มาก 
4 บทบาทของครแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 4.23 0.64 มาก 
5 บทบาทของศกึษานิเทศก ์ 4.60 0.61 มากทีสุ่ด 
6 บทบาทของกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 4.07 0.68 มาก 
7 บทบาทของผูป้กครอง และชุมชน 4.05 0.68 มาก 
8 บทบาทของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 

ศกึษาตาก เขต 1 
4.57 0.67 มากทีสุ่ด 

9 กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2561 4.66 0.63 มากทีสุ่ด 
 รวมเฉล่ีย 4.35 0.65 มาก 

 จากตารางที ่ 5  ความรูค้วามเขา้ใจของครูในการบรหิารจดัการระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศกึษาในภาพรวมครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก ( = 4.35)   

           เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า  ความรูค้วามเขา้ใจของครูทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ดโดย

เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ไดแ้ก่   กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ.

2561 ( = 4.66)  การนิเทศภายในโรงเรยีนในยุคศตวรรษที ่21 ( = 4.63)  และบทบาทของ

ศกึษานิเทศก ์( = 4.60)   สว่นรายการอื่น ๆ ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัมากทุก

รายการ โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.05 – 4.27  

 

 

 

 



71 
 

 

 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจ แนวทาง 
     การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 5 ขัน้ตอน 

ข้อ รายการ 
  S.D ระดบั 

1 ขัน้ตอนที ่1 สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบั 
การน าคู่มอืไปใช้ 

4.71 0.52 มากทีสุ่ด 

2 ขัน้ตอนที ่2 ผูบ้รหิาร ครแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัวาง
แผนการด าเนินงานการประกนัคุณภาพของ สถานศกึษา
ตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ.2561 

4.15 0.66 มาก 

3 ขัน้ตอนที ่3 ด าเนินการประกนัคุณภาพของสถานศกึษา
ตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ. 2561 

4.69 0.60 มากทีสุ่ด 

4 ขัน้ตอนที ่4 ตรวจสอบและประเมนิผล การด าเนินงาน 
การประกนัคุณภาพของสถานศกึษาตาม กฎกระทรวง 
การประกนัคุณภาพ พ.ศ. 2561 

4.08 0.63 มาก 

5 ขัน้ตอนที ่5 ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการด าเนินงาน 
การประกนัคุณภาพของสถานศกึษาตาม กฎกระทรวง
การประกนัคุณภาพ พ.ศ.2561 

4.06 0.65 มาก 

6 การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 4.21 0.64 มาก 
7 การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา 4.24 0.65 มาก 
8 การประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา 
4.15 0.62 มาก 

9 การตดิตามผลการด าเนินการของสถานศกึษา 4.58 0.63 มากทีสุ่ด 
10 การจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง 4.64 0.59 มากทีสุ่ด 

 รวมเฉล่ีย 4.35 0.62 มาก 
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จากตารางที่  6  ความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  5  ขัน้ตอน ในภาพรวมครูมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.35) 

           เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ความรู้ความเข้าใจที่อยู่ ในระดับมากที่สุดโดย

เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ เกี่ยวกบัการ

น าคู่มือไปใช้ (  =04.71) ขัน้ตอนที่ 3 ด าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตาม

กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ. 2561 ( =04.69)  การจดัท ารายงานผลการประเมิน

ตนเอง( =04.64) และการตดิตามผลการด าเนินการของสถานศกึษา ( =04.58)  สว่นรายการ

อื่น ๆ  ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัมากทุกรายการ โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.06 – 4.24  
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ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินการ 
             ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้อ รายการ 

  S.D ระดบั 
1 การเตรยีมความพรอ้มการก าหนดมาตรฐานการศกึษา

ของ สถานศกึษา โดยแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานของโรงเรยีนและสรา้งความเขา้ใจใหก้บั
บุคลากร 

4.75 0.51 มากทีสุ่ด 

2 วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องมาตรฐานการศกึษากบัผล
การด าเนินงานของโรงเรยีนจากปีทีผ่่านมา 

4.57 0.59 มากทีสุ่ด 

3 ก าหนดมาตรฐานของโรงเรยีน โดยมกีารก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเรจ็ของแต่ละมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

4.23 0.63 มาก 

4 การวพิากษ์/ประชาพจิารณ์มาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษาและค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

3.99 0.67 มาก 

5 การน ามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา เสนอต่อ 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4.68 0.56 มากทีสุ่ด 

6 การประกาศใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาให้
ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ 

4.64 0.63 มากทีสุ่ด 

 รวมเฉล่ีย 4.48 0.60 มาก 

จากตารางที ่ 7  การด าเนินการดา้นการก าหนดมาตรฐานการศกึษา  พบว่า  ใน
ภาพรวมมกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมาก ( = 4.48)   

เมื่อพจิารณารายละเอียด พบว่า การด าเนินการที่อยู่ในระดบัมากที่สุดเรยีงล าดบัจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  ได้แก่  การเตรยีมความพร้อมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศกึษา โดยแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานของโรงเรยีนและสรา้งความเขา้ใจให้กบั
บุคลากร( = 4.75)   การน ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ( = 4.68)  การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ( = 4.64)  และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของมาตรฐานการศึกษากบัผลการ
ด าเนินงานของโรงเรยีนจากปีทีผ่่านมา ( = 4.57)  ส่วนการด าเนินการทีอ่ยู่ในระดบัมากได้แก่  
ก าหนดมาตรฐานของโรงเรยีน โดยมกีารก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐาน
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การศกึษาของสถานศกึษา ( = 4.23)  และการวพิากษ์/ประชาพจิารณ์มาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษาและค่าเป้าหมายความส าเรจ็( = 3.99)   
 
ตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินการ 

   ด้านการจดัท าตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้อ รายการ 

  S.D ระดบั 
1 แต่งตัง้คณะท างานหลายภาคสว่น 4.21 0.68 มาก 
2 รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศเกี่ยวกบัสภาพภายในและ

ภายนอก ของสถานศกึษา 
4.14 0.66 มาก 

3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสภาพภายในและภายนอก 
ของสถานศกึษา 

4.15 0.60 มาก 

4 การก าหนดทศิทางการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  
เช่น วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  เป้าประสงค์ 

4.30 0.64 มาก 

5 การก าหนดกรอบกลยุทธพ์ฒันาการศกึษาของ
สถานศกึษา (Strategic Formulation) 

4.19 0.63 มาก 

6 การวเิคราะหแ์ผนพฒันาคุณภาพการศกึษาระยะ 3-5 ปี 4.75 0.46 มากทีสุ่ด 
7 การประมาณการงบประมาณรายรบัของโรงเรยีน 

เพือ่ใชใ้นการวางแผน 
4.29 0.67 มาก 

8 การประมาณการงบประมาณรายจ่ายของโรงเรยีน 
เพือ่ใชใ้นการวางแผน 

4.23 0.67 มาก 

9 การวเิคราะหก์ าหนดโครงการตามแผนกลยุทธ์ 
บรรจุในแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

4.69 0.57 มากทีสุ่ด 

10 จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 4.62 0.60 มากทีสุ่ด 
 รวมเฉล่ีย 4.36 0.62 มาก 

จากตารางที ่ 8  การด าเนินการดา้นการจดัท าตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษาในภาพรวม พบว่า  มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมาก  ( = 4.36)   

เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า การจดัท าตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาอยู่ในระดบั
มากที่สุดโดยเรยีงล าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การวเิคราะห์แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3-5 ปี  ( = 4.75)  การวเิคราะห์ก าหนดโครงการตามแผนกลยุทธ์บรรจุใน
แผนปฏบิตักิารประจ าปี   = 4.69)  จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา ( = 4.62)  
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ส่วนรายการอื่น ๆ  มดี าเนินการดา้นการจดัท าตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาอยู่ในระดบัมาก
ทุกรายการ โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.14 – 4.30 
 
 
ตารางท่ี  9  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินการ 

     ด้านการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้อ รายการ 

  S.D ระดบั 
1 แต่งตัง้คณะท างานด าเนินการตามแผนปฏบิตักิาร

ประจ าปี 
4.76 0.51 มากทีสุ่ด 

2 ศกึษาและวเิคราะหแ์ผนปฏบิตักิารประจ าปีของโรงเรยีน 4.48 0.63 มาก 
3 การด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีไดอ้ย่าง

ครบถว้น ครอบคลุมทัง้ 4 งานของโรงเรยีน 
4.44 0.65 มาก 

4 มกีารตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปี 

4.67 0.58 มากทีสุ่ด 

5 มกีารจดัท ารายงานผลงานโครงการฯ ตามแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปี 

4.62 0.61 มากทีสุ่ด 

 รวมเฉล่ีย 4.59 0.60 มากท่ีสุด 

จากตารางที ่ 9  การด าเนินการดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษาในภาพรวม พบว่า  มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.59)   

เมื่อพจิารณารายละเอยีด  พบว่า  การด าเนินการทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ดเรยีงล าดบัจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  ได้แก่  แต่งตัง้คณะท างานด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี         
( =4.76)  มกีารตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี  ( = 4.67)     
มกีารจดัท ารายงานผลงานโครงการฯ   ตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี ( = 4.62)   

สว่นการด าเนินการทีอ่ยู่ในระดบัมาก  ไดแ้ก่  ศกึษาและวเิคราะหแ์ผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีของโรงเรยีน  ( = 4.48)  และการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีไดอ้ย่าง
ครบถว้น ครอบคลุมทัง้ 4 งานของโรงเรยีน   ( = 4.44)   
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ตารางท่ี  10  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินการ 
      ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ข้อ รายการ 
  S.D ระดบั 

1 มคีณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของโรงเรยีน 4.63 0.62 มากทีสุ่ด 
2 มกีารสรา้งความตระหนกัและความส าคญัของการ

ประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศกึษาของ
สถานศกึษาใหก้บับุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

4.42 0.64 มาก 

3 น ากรอบมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษามาเป็น
แนวทางในการ ก าหนดวธิกีารประเมนิแต่ละ มาตรฐาน  

4.58 0.64 มากทีสุ่ด 

4 การสรา้งเครื่องมอืทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน การศกึษา
และก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ 

4.43 0.67 มาก 

5 การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษา 
สรุปผล การตรวจสอบ 

4.49 0.68 มาก 

6 น าผลการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการจดั
การศกึษามาวเิคราะหว์าง แผนการพฒันา / ปรบัปรุง  
การด าเนินงานของสถานศกึษา 

4.37 0.72 มาก 

7 การจดัท ารายงานผลการประเมนิผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

4.69 0.59 มากทีสุ่ด 

 รวมเฉล่ีย 4.52 0.65 มาก 

จากตารางที ่ 10  การด าเนินการดา้นการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา
ภายในสถานศกึษาในภาพรวม พบว่า มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมาก  ( = 4.52)   

เมื่อพจิารณารายละเอียด พบว่า การด าเนินการที่อยู่ในระดบัมากที่สุดเรยีงล าดบัจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่  มกีารจดัท ารายงานผลการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษา  ( = 4.69) มคีณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของโรงเรยีน 
( = 4.63)  และน ากรอบมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษามาเป็นแนวทางในการ ก าหนด
วธิกีารประเมนิแต่ละ มาตรฐาน  ( = 4.58) สว่นรายการอื่น ๆ  มดี าเนินการดา้นการจดัท าตาม
แผนพฒันาการจดัการศกึษาอยู่ในระดบัมากทุกรายการโดยมคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.37 – 4.49 
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ตารางท่ี  11  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การด าเนินการ 
               ด้านการติดตามผลการด าเนินการของสถานศึกษา 
ข้อ รายการ 

  S.D ระดบั 
1 มคีณะกรรมการตดิตามผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏบิตักิารประจ าปีของโรงเรยีน 
4.62 0.56 

มากทีสุ่ด 

2 มเีครื่องมอืการตดิตามผลการด าเนินงาน 4.59 0.63 มากทีสุ่ด 
3 การตดิตามผลการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน 4.29 0.71 มาก 
4 ตดิตามผลการด าเนินงาน เมื่อเสรจ็สิน้การด าเนินงาน 4.31 0.70 มาก 
5 มรีายงานผลการตดิตามการด าเนินงาน 4.54 0.62 มากทีสุ่ด 
 รวมเฉล่ีย 4.47 0.64 มาก 

จากตารางที ่ 11  การด าเนินการดา้นการการตดิตามผลการด าเนินการของสถานศกึษา 
ในภาพรวม พบว่า  มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมาก  ( = 4.47)   

เมื่อพจิารณารายละเอียด พบว่า การด าเนินการที่อยู่ในระดบัมากที่สุดเรยีงล าดบัจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่  มคีณะกรรมการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการ
ประจ าปีของโรงเรียน  ( = 4.62)   เครื่องมือการติดตามผลการด าเนินงาน  ( = 4.59)    
รายงานผลการตดิตามการด าเนินงาน  ( = 4.54)    

ส่วนรายการที่มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมาก  ได้แก่ ตดิตามผลการด าเนินงาน เมื่อ
เสรจ็สิน้การด าเนินงาน ( = 4.31)   และการตดิตามผลการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน  
( = 4.29)    
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ตารางท่ี  12  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การด าเนินการ 
     ด้านการจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง   

ข้อ รายการ 
  S.D ระดบั 

1 มคีณะท างานเพือ่จดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง  
ของสถานศกึษา 

4.59 0.65 มากทีสุ่ด 

2 การรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศทีส่ะทอ้นคุณภาพ  
ของสถานศกึษาและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษา 
ของสถานศกึษา 

4.47 0.67 มาก 

3 การก าหนดรปูแบบการรายงานผลการประเมนิตนเอง  
ของสถานศกึษา (SAR)  

4.49 0.66 มาก 

4 น าเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาพจิารณา  
ใหค้วามเหน็ชอบและรบัรองผลการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา 

4.52 0.66 มากทีสุ่ด 

 รวมเฉล่ีย 4.52 0.66 มากท่ีสุด 

จากตารางที ่ 12  การด าเนินการดา้นการจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง  ใน

ภาพรวม พบว่า  มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  ( = 4.52)   

          เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า การด าเนินการทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ดเรยีงล าดบัจาก

ค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ มคีณะท างานเพือ่จดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง ( = 4.59)  

น าเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและรบัรองผลการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  ( = 4.52)  

สว่นรายการทีม่กีารด าเนินการอยู่ในระดบัมาก  ไดแ้ก่ การก าหนดรปูแบบการรายงาน

ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (SAR) ( =4.49) และการรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศที่

สะทอ้นคุณภาพของสถานศกึษาและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา            

( =4.47)   
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ตารางท่ี  13  ผลการประเมินระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 
       ปีการศึกษา  2563  การศึกษาระดบัปฐมวยั 

จากตารางที ่ 13  ผลการประเมนิการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา                 
ปีการศกึษา 2563  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ผลการประเมนิ
มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยัในภาพรวมทุกมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมนิทีอ่ยู่ในระดบั
ยอดเยีย่ม (ระดบั 5 ) มจี านวน 23 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 23  ระดบัดเีลศิ (ระดบั 4 ) มจี านวน 51 
โรง คดิเป็นรอ้ยละ 51  ระดบัด ี(ระดบั 3 ) มจี านวน 26 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 26  

เมื่อพจิารณารายมาตรฐานพบว่า  มาตรฐานที ่1 ระดบัยอดเยีย่ม (ระดบั 5 ) มจี านวน 
40 โรงคดิเป็นรอ้ยละ 40.00 ระดบั ระดบัดเีลศิ(ระดบั 4) มจี านวน 37 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 37.00  
ระดบัด(ีระดบั 3)มจี านวน 23 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 23.00 มาตรฐานที ่2 ระดบัยอดเยีย่ม(ระดบั 5) 

 
 

ระดบั
คณุภาพ 
ท่ีผ่าน 

 
 

ภาพรวม รายมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั 

จ า
นว

น 
ร.ร

. 
 

ร้อ
ยล

ะ 

มฐ
.1 
คณุ

ภา
พข

อง
เด
ก็(
ร.ร

.) 

ร้อ
ยล

ะ 

มฐ
.2ก

ระ
บว

นก
าร
บริ

หา
ร

แล
ะก

าร
จดั

กา
ร (

ร.ร
.) 

ร้อ
ยล

ะ 

มฐ
.3 
กา

รจ
ดัป

ระ
สบ

กา
รณื

ที่เ
น้น

เด
ก็เ
ป็น

ส า
คญั

(ร
.ร.
) 

ร้อ
ยล

ะ 

5 23 23.00 40 40.00 19 19.00 20 20.00 
4 51 51.00 37 37.00 52 52.00 51 51.00 
3 26 26.00 23 23.00 29 29..00 29 29.00 
2 - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 100 100.00 
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มจี านวน 19 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 19  ระดบัดเีลศิ (ระดบั 4) มจี านวน 52 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 52  
ระดบัด ี(ระดบั 3)มจี านวน 29 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 มาตรฐานที ่3 ระดบัยอดเยีย่ม(ระดบั 5) 
มจี านวน 20 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 ระดบัดเีลศิ (ระดบั 4) มจี านวน 51 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 
51.00  และระดบัด ี(ระดบั 3) มจี านวน 29 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 29.00  

 
 
 

ตารางท่ี   14  ผลการประเมินระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา  
        ปีการศึกษา 2563  การศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

จากตารางที ่  14   ผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา        
ปีการศกึษา 2563   ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก  เขต 1  ระดบัการศกึษา
การศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมทุกมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมนิระดบัยอดเยีย่ม (ระดบั 5) 
มจี านวน  7 โรงคดิเป็นรอ้ยละ 6.57 ระดบัระดบัดเีลศิ (ระดบั 4 ) มจี านวน 45 โรงคดิเป็นรอ้ยละ  
42.06  ระดบั  ระดบัด(ีระดบั 3 ) มจี านวน 55 โรงคดิเป็นรอ้ยละ  51.40 

เมื่อพจิารณารายมาตรฐานพบว่า  มาตรฐานที ่1  ระดบัยอดเยีย่ม (ระดบั 5 ) มจี านวน 
9 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 8.41  ระดบั ระดบัดเีลศิ (ระดบั 4) มจี านวน 39 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 34.58 
ระดบัด ี(ระดบั 3) มจี านวน 56 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 52.34 ระดบัพอใช ้(ระดบั 2) มจี านวน 3 โรง

 
 

ระดบั
คณุภาพ 
ท่ีผ่าน 

 
 

ภาพรวม รายมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

จ า
นว

น 
ร.ร

. 
 

ร้อ
ยล
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มฐ
.1ค

ณุ
ภา

พผ
ู้เรี
ยน

 (ร
.ร.
) 
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มฐ
.2ก
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นก
าบ

ริห
าร

แล
ะจ

ดัก
าร
 (ร

.ร.
) 

ร้อ
ยล

ะ 

มฐ
.3 
กร

ะบ
วน

กา
รจ

ดัก
าร

เรี
ยน

กา
รส

อน
ที่เ
น้น

ผู้เ
รีย

นเ
ป็น

ส า
คญั

 (ร
.ร.
) 

ร้อ
ยล

ะ 

5 7 6.57 9 8.41 9 8.41 9 8.41 
4 45 42.06 39 34.58 53 49.53 51 47.66 
3 55 51.40 56 52.34 45 42.06 46 43.00 
2 - - 3 2.80 - - 1 0.93 
1 - - - - - - - - 

รวม 107 100.00 107 100.00 107 100.00 107 100.00 
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คดิเป็นรอ้ยละ  2.80  มาตรฐานที ่2 ระดบัยอดเยีย่ม (ระดบั 5) มจี านวน 9  โรง   คดิเป็นรอ้ยละ 
8.41  ระดบัดเีลศิ (ระดบั 4) มจี านวน 53 โรง คดิเป็นรอ้ยละ 49.53  ระดบัด ี(ระดบั 3) มจี านวน 
45 โรง  คดิเป็นรอ้ยละ 42.06 มาตรฐานที ่3  ระดบัยอดเยีย่ม (ระดบั 5) มจี านวน  9 โรง คดิเป็น
ร้อยละ 8.41  ระดบัดเีลศิ (ระดบั 4) มจี านวน 51 โรง  คดิเป็นร้อยละ 47.66 ระดบัด(ีระดบั 3)   
มจี านวน  46  โรง  คดิเป็นรอ้ยละ  43.00  และระดบัพอใช้ (ระดบั 2)  มจี านวน 1 โรง คดิเป็น
รอ้ยละ  0.93   

 
ตารางท่ี  15  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความพึงพอใจของคร ู
                     ท่ีมีต่อการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา  

         ปีการศึกษา  2563 
ขอ้ รายการ   S.D ระดบั 
1 หลกัการบรหิารจดัการวงจรคุณภาพ PDCA 4.58 0.80 มากทีสุ่ด 
2 การก าหนดบทบาทของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (ผอ.ร.ร., คร,ู 

ศกึษานิเทศกฯ์ลฯ)ตามคู่มอืการพฒันาระบบการประกนัฯ 
4.26 0.56 มาก 

3 บทบาทของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ตาก เขต 1 

4.27 0.61 
มาก 

4 แนวทางการใชคู้่มอื ฯ ขัน้ตอนที ่1 สรา้งความรู ้     
ความเขา้ใจ 

4.44 0.68 
มาก 

5 แนวทางการใชคู้่มอื ฯ ขัน้ตอนที ่2 การวางแผนการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพของ ร.ร. 

4.14 0.57 
มาก 

6 แนวทางการใชคู้่มอื ฯ ขัน้ตอนที ่3 การด าเนินการ
ประกนัคุณภาพของสถานศกึษาตามกฎกระทรวงฯ 

4.60 0.58 มากทีสุ่ด 

7 แนวทางการใชคู้่มอื ฯ ขัน้ตอนที ่4 ตรวจสอบและ
ประเมนิผล 

4.14 0.57 
มาก 

8 แนวทางการใชคู้่มอื ฯ ขัน้ตอนที ่5 ปรบัปรุงและพฒันา
กระบวนการด าเนินงานการประกนัคุณภาพฯ 

4.20 0.56 
มาก 

9 แนวทางการจดัท าตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษา 

4.27 0.56 
มาก 

10 แนวทางการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีของโรงเรยีน 4.34 0.57 มาก 
11 แนวทางการการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั

การศกึษาของสถานศกึษา 
4.29 0.57 

มาก 
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12 แนวทางการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา
ภายในสถานศกึษา 

4.29 0.53 
มาก 

13 แนวทางการตดิตามผลการด าเนินการของสถานศกึษา 4.76 0.47 มากทีสุ่ด 
14 แนวทางการจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง 4.81 0.44 มากทีสุ่ด 
15 การพฒันาคร/ูการอบรม/ ประชุมชีแ้จงของ           

สพป.ตาก เขต 1 
4.68 0.59 มากทีสุ่ด 

 
 
ตารางท่ี  15  (ต่อ) 
ขอ้ รายการ   S.D ระดบั 
16 การนิเทศ ก ากบั ตดิตามการพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศกึษา ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
4.67 0.58 มากทีสุ่ด 

17 การประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

4.22 0.55 มาก 

18 การสง่เสรมิสนับสนุนของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

4.23 0.62 มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.40 0.58 มาก 

จากตารางที ่ 15  ความพงึพอใจของครทูีม่ตี่อการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563  ในภาพรวม  พบว่า  มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก     
( = 4.40)   

เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบว่า การด าเนินการทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ดเรยีงล าดบัจาก
ค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ มแีนวทางการจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง( = 4.81)  
แนวทางการตดิตามผลการด าเนินการของสถานศกึษา ( = 4.76)  การพฒันาคร/ูการอบรม/ 
ประชุมชีแ้จงของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ( = 4.68)  การนิเทศ 
ก ากบั ตดิตามการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา    
( = 4.67)  แนวทางการใชคู้่มอื ฯ ขัน้ตอนที ่3 การด าเนินการประกนัคุณภาพของสถานศกึษา
ตามกฎกระทรวงฯ  ( = 4.60)   และหลกัการบรหิารจดัการวงจรคุณภาพ PDCA ( = 4.58)   

สว่นรายการอื่น ๆ  มดี าเนินการดา้นการจดัท าตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาอยู่ใน
ระดบัมากทุกรายการ โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.14 – 4.44 
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บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
 การวิจยัในครัง้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการด าเนินการพัฒนาระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตาก 
เขต 1 ปีการศกึษา 2563 ในด้าน 1) ด้านความรู้ความเขา้ใจของครูและบุคลากรทางการศกึษา 
2) ด้านการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3) ด้ านผลการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน 4) ดา้นความพงึพอใจของครูและบุคลากรทางการศกึษา กลุ่มตวัอย่าง
ได้จากการเลือกแบบเจาะจงโรงเรียนละ 2 คน  โดยเลือกผู้บริหารโรงเรียน  1 คน และครู
ผูร้บัผดิชอบการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 1 คน รวมทัง้สิน้  214  คน  
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 4 ตอนคอื ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
มลีกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที ่2 ถามความรูค้วามเขา้ใจ
ของครูเกี่ยวกบัการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  มลีกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั(Ratting Scale) ตอนที ่3 ถามเกี่ยวการด าเนินงานพฒันาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Ratting Scale) ตอนที่ 4 ถามความพงึพอใจของครูทีม่ตี่อการด าเนินงาน
พฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Ratting Scale)  การเก็บรวบรวมข้อมูล   โดยส่งหนังสือ
ราชการจากส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 ถงึผู้อ านวยการโรงเรยีนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งเก็บได้ร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ใชก้ารวเิคราะหเ์พือ่หาค่ารอ้ยละ และวเิคราะหข์อ้มูลทีม่ลีกัษณะ
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายข้อมูล
ค่าเฉลีย่ (Arithmetic Mean :  )  และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation : S.D.)  
ผลการวจิยั พบว่า 

 1. ดา้นความรูค้วามเขา้ใจของครแูละบุคลากรทางการศกึษา พบว่า 
1.1ความรูค้วามเขา้ใจของครใูนการบรหิารจดัการระบบการประกนัคุณภาพ 

ภายในสถานศกึษาในภาพรวมครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก โดยความรูค้วามเขา้ใจที่
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่  กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2561 การนิเทศ
ภายในโรงเรยีนในยุคศตวรรษที ่ 21  และบทบาทของศกึษานิเทศก ์ 
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1.2 ความรูค้วามเขา้ใจแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

สถานศกึษา  5  ขัน้ตอน ในภาพรวมครูมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก โดยความรู้ความ
เขา้ใจทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที ่1 สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ   เกี่ยวกบัการน าคู่มอื
ไปใช้    ขัน้ตอนที่ 3 ด าเนินการประกนัคุณภาพของสถานศกึษาตามกฎกระทรวงการประกนั
คุณภาพ พ.ศ. 2561   การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง   และการติดตามผลการ
ด าเนินการของสถานศกึษา  

 2. ดา้นการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา พบว่า 
2.1 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศกึษา  พบว่า  ในภาพรวมมกีารด าเนินการ 

อยู่ในระดบัมาก   โดยในรายละเอยีดการด าเนินการที่อยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่  การเตรยีม
ความพรอ้มการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ สถานศกึษา โดยแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานของโรงเรยีนและสร้างความเข้าใจให้กบับุคลากร   การน ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน   การประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน
การศกึษากบัผลการด าเนินงานของโรงเรยีนจากปีทีผ่่านมา  

2.2 ดา้นการจดัท าตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา พบว่า  
ในภาพรวมมกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมาก  โดยในรายละเอยีดการด าเนินการทีอ่ยู่ในระดบัมาก
ที่สุด ได้แก่  การวเิคราะห์แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี   การวเิคราะห์ก าหนด
โครงการตามแผนกลยุทธ์บรรจุในแผนปฏบิตักิารประจ าปี    การจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี
ของสถานศกึษา   

2.3 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา พบว่า  
ในภาพรวม มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมากที่สุด    โดยในรายละเอยีดการด าเนินการที่อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ แต่งตัง้คณะท างานด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี  มกีารตดิตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการจัดท ารายงานผลงาน
โครงการฯ ตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี  

2.4 ดา้นการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  
พบว่า ในภาพรวม มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมาก  โดยในรายละเอยีดการด าเนินการที่อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด ได้แก่ มกีารจดัท ารายงานผลการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน  และน ากรอบ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาเป็นแนวทางในการ ก าหนดวิธีการประเมินแต่ละ  
มาตรฐาน   
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2.5  ดา้นการการตดิตามผลการด าเนินการของสถานศกึษา พบว่า ในภาพรวม 
มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมาก  โดยในรายละเอยีดการด าเนินการทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่   
มคีณะกรรมการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีของโรงเรยีน  มเีครื่องมอื
การตดิตามผลการด าเนินงาน  มรีายงานผลการตดิตามการด าเนินงาน   

2.6  ดา้นการจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง  พบว่า  ในภาพรวมมกีาร 
ด าเนินการอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด   โดยในรายละเอยีดการด าเนินการทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่  
มีคณะท างานเพื่อจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง    น าเสนอรายงานให้คณะกรรมการ
สถานศกึษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและรบัรองผลการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา   

3. ผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563 
พบว่า 

3.1 ผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา 
2563   ระดบัการศกึษาปฐมวยั  พบว่า  สถานศกึษาทีม่ผีลการประเมนิทีอ่ยู่ในระดบัยอดเยีย่ม
(ระดบั 5 )  รอ้ยละ 23  ระดบัดเีลศิ (ระดบั 4 ) รอ้ยละ 51  และ ระดบัด ี(ระดบั 3 ) รอ้ยละ 26  

3.2 ผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  ปีการศกึษา  
2563   ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พบว่า   สถานศึกษาที่มีผลการประเมนิระดบัยอดเยี่ยม
(ระดบั 5 ) รอ้ยละ 6.57 ระดบัระดบัดเีลศิ (ระดบั 4 ) รอ้ยละ 42.06 ระดบั  และระดบัด(ีระดบั 3 )  
รอ้ยละ  51.40 

4. ผลการประเมนิ ความพงึพอใจของครทูีม่ตี่อการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 พบว่า  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    
โดยในรายละเอยีดการด าเนินการทีอ่ยู่ในระดบัมากที่สุดได้แก่  มแีนวทางการจดัท ารายงานผล
การประเมนิตนเอง   แนวทางการตดิตามผลการด าเนินการของสถานศกึษา  การพฒันาครู/การ
อบรม/ ประชุมชีแ้จงของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 การนิเทศ ก ากบั 
ตดิตามการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา   แนว
ทางการใชคู้่มอื ฯ ขัน้ตอนที ่3 การด าเนินการประกนัคุณภาพของสถานศกึษาตามกฎกระทรวงฯ  
และหลกัการบรหิารจดัการวงจรคุณภาพ  PDCA  
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อภิปรายผลการวิจัย   

 จากผลการวจิยั  มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
1.ความรูค้วามเขา้ใจของครูในการบรหิารจดัการระบบการประกนัคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษาในภาพรวมครูมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่อง 
กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา  พ.ศ.2561   การนิเทศภายในโรงเรยีนในยุคศตวรรษ
ที ่21  และบทบาทของศกึษานิเทศก์ ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากครูและบุคลากรทางการศกึษา
ได้รบัการพฒันาเรื่องการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษามาอย่างต่อเนื่อง 
และโรงเรยีนต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561  เป็นต้นมา และ
โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามจากศึกษานิเทศก์อย่างต่อเนื่อง  จึงท าให้ผลการประเมิน
ดงักล่าวอยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบักญัญดา อนุวงศแ์ละพชิญ์ญาภคั เจยีมจรสัโชค (2553) 
ได้ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็น เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นกัศกึษาและบุคลากร วทิยาลยัพยาบาล  พระปกเกลา้ จนัทบุร ีพบว่า อาจารยค์ณะเภสชัศาสตร์
มคีวามรูเ้กี่ยวกบั การประกนัคุณภาพการศกึษาในระดบัค่อนขา้งดีเช่นกนั ซึ่งการมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจดงักล่าวจะสง่ผลต่อการด าเนินงานระบบการประกนัคุณภาพภายในต่อไป  

 2. ดา้นการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  
ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และการ 

จดัท ารายงานผลการประเมนิตนเองพบว่า มกีารด าเนินการอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด   โดยเฉพาะใน
เรื่องเกีย่วกบั แต่งตัง้คณะท างานด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี การตดิตามประเมนิผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี   การจดัท ารายงานผลงานโครงการฯ ตาม
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี   มคีณะท างานเพื่อจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง   น าเสนอ
รายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศกึษา  ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษา ทุกโรงเรยีนต้องด าเนินการทุก 3-5 ปี  และต้องจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี  
โดยมคีณะกรรมการทีต่้องด าเนินการเป็นประจ า ดงันัน้ผลการประเมนิดา้นการด าเนินงานจงึอยู่
ในระดับมากที่สุดทัง้สองรายการเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศกึษา ซึ่งโรงเรยีนต้องมแีผนทีจ่ะพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นหลักประกันว่าผู้เรียนเมื่อจบโรงเรียนนี้ไปแล้วต้องมีคุณภาพ      
ซึ่งสอดคล้องกบัจารกึ  แก้วบุญปัน (2556 ) และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556 )         
ที่กล่าวว่าการประกันคุณภาพการศึกษาคือ การบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมของ
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โรงเรยีน เพือ่พฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่องในการทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจ ความมัน่ใจ 
และเป็นหลกัประกนัต่อผูป้กครอง ประชาชนและสงัคมว่าโรงเรยีนสามารถจดัการศกึษาไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ  มคีุณภาพอนัพงึประสงคต์ามความคาดหวงัของผูป้กครอง ชุมชนและสงัคม 

3. ผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563  
ผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563   

ระดบัการศึกษาปฐมวยั  พบว่า  สถานศึกษาที่มีผลการประเมนิที่อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม ร้อยละ 22 ระดบัดีเลิศร้อยละ 50  และระดบัดีร้อยละ 28  และผลการประเมินระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พบว่า  สถานศกึษาทีม่ผีลการประเมนิระดบัยอดเยีย่มรอ้ยละ 6.55  ระดบั
ระดบัดเีลศิ รอ้ยละ 42.06  ระดบั  และระดบัด ีรอ้ยละ  54.21  จากผลการประเมนิทัง้สองระดบัมี
ผลการประเมนิอยู่ในระดบัดีขึ้นไป  ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการพฒันาระบบการประกัน
คุณภาพของโรงเรยีนไดด้ าเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึง่เป็นงานประจ าทีโ่รงเรยีนตอ้งท า เป็นการ
กระจายอ านาจให้โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมการด า เนินงานของตนเอง            
ซึ่งสอดคล้องกบัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (2561 หน้า 10-11) ได้ก าหนด
หลักการในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ ในเรื่ องการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) สถานศกึษามอีสิระและมคีวามคล่องตวัในการบรหิารและตดัสนิใจด าเนินงาน 
ทัง้ด้านการบรหิารงานวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และทรพัยากร การจดัสิง่อ านวยความ
สะดวกและผูส้อนท าหน้าทีใ่นการสอน จดักจิกรรมและพฒันาสือ่เพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ใหบ้รรลุผลตามจุดหมายของหลกัสูตรไดอ้ย่างเตม็ทีส่ามารถจดัการศกึษาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นที่ ความต้องการของชุมชนและสงัคมได้มากที่สุด   ประกอบกับกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศกึษา พ.ศ.2561 ไดก้ าหนดขัน้ตอนการจดัท าระบบการประกนัคุณภาพซึ่งเป็นแนว
ทางการด าเนินงานใหก้บัโรงเรยีนไวอ้ย่างชดัเจน  เมื่อโรงเรยีนด าเนินการตาม 6 ขัน้ตอนกย็่อม
ส่งผลให้ผลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดขีึ้นไป  ซึ่งสอดคล้องกบั นิรชา ชยัศริริตันด ารง (2558 
หน้า บทคดัย่อ) ไดศ้กึษา การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีนในอ าเภอธาตุ
พนม จงัหวดันครพนม พบว่า 1) การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีนโดยรวม
และรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบัวนัทนา เนื้อน้อย (2560) ได้ศกึษาการ
ด าเนินงานระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดบัการด าเนินงานระบบการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา อยู่ในระดบัมาก 

4. ผลการประเมนิ ความพงึพอใจของครทูีม่ตี่อการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 พบว่า  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
โดยเฉพาะในเรื่องแนวทางการจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง   แนวทางการตดิตามผลการ
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ด าเนินการของสถานศึกษา   การพฒันาครู/การอบรม/ ประชุมชี้แจงของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  การนิเทศ ก ากับ ติดตามการพฒันาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศกึษา ของเขตพื้นที่การศกึษา  แนวทางการใช้คู่มอื ฯ ขัน้ตอนที่ 3 การ
ด าเนินการประกนัคุณภาพของสถานศกึษา 
 
ตามกฎกระทรวงฯ  และหลกัการบรหิารจดัการวงจรคุณภาพ PDCA ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
โรงเรยีนมคีวามตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน โดยต้องการ
ให้ โรงเรียนของตนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จ ักและ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง  ชุมชน และได้รับความไวว้างใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตร หลาน เข้ามารับ
การศกึษา  และการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพของโรงเรยีนเป็นงานทีจ่ะต้องด าเนินการใน
ภาวะปกตอิยู่แลว้ จงึมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบั ศริลิกัษณ์สารทอง(2554) 
ทีไ่ดศ้กึษาสภาพความพงึพอใจต่อระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน  อ าเภอ
เรณูนคร จงัหวดันครพนม พบว่า ความพงึพอใจต่อระบบการประกนัคุณภาพภายในอยู่ในระดบั
มาก  เนื่องจากสถานศกึษาในจงัหวดัมคีวามตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินงานประกนั 
คุณภาพภายในเพือ่ใหส้ถานศกึษาของตนมคีุณภาพเป็นทีย่อมรบั มมีาตรฐานการปฏบิตังิานทีด่ี
ไดร้บั การยอมรบัจากชุมชนโดยหน่วยงานต้นสงักดัได้จดัการอบรม พฒันา ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับ
ความส าคญัและวธิีการด าเนินงานระกนัคุณภาพภายในแก่ครูและบุคลากรในสงักัดท าให้เกดิ
ความพึงพอใจต่อ ระบบการด าเนินงานประกนัคุณภาพในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ      
ณฐนนท ์ เคนทุม (2557) ทีไ่ดศ้กึษาความพงึพอใจของ ครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีม่ตี่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนเชียงหวาง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 พบว่าความพึงพอใจของครูต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากครูและบุคลากรทางการ ศกึษามคีวามตระหนักถงึ
ความส าคญัของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน โดยต้องการให้ โรงเรยีนของตนเป็นที่
ยอมรบัในดา้นการเป็น โรงเรยีนทีม่มีาตรฐาน มคีวามสามารถในการพฒันา ระบบการศกึษาทีม่ี
คุณภาพ  ส่งผลดแีก่ผูเ้รยีนและไดร้บัความไววา้งใจจากผูป้กครองในการสง่บุตรหลาน ใหเ้ขา้มา
รบัการศกึษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้   
1. สถานศกึษาควรใหค้รแูละผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคสว่นมสี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 

การด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาในทุกขัน้ตอน  
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2. สถานศกึษาควรวเิคราะห ์ตรวจสอบและทบทวน ผลการด าเนินงานของแต่ละ
มาตรฐานเพือ่พฒันาการด าเนินงานใหม้ผีลสงูขึน้จากเดมิ และควรใหอ้ยู่ในระดบัดเียีย่มทุก
มาตรฐานทัง้สองระดบัการศกึษา  

3. ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาควรมกีารก าหนดใหม้สีถานศกึษาตน้แบบดา้นการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาเพือ่ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูข้องสถานศกึษาอื่นๆ  

4. ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาควรจดัใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ การอบรมสมัมนา 
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ใหก้บัครแูละผูเ้กีย่วขอ้งกบัการอย่าง
ต่อเนื่องเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานใหแ้ก่สถานศกึษาในสงักดั 

  ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป 
     1. ศกึษาแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาอย่างมี

สว่นร่วม 
     2. ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือถึงผู้ทรงคณุวฒิุ 

เพื่อพิจารณาเครื่องมือวิจยัการพฒันา 
ระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563   
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ที ่ศธ 04055 / 1653                              ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำตำก เขต 1 
                                                       บรเิวณศำลำกลำงจงัหวดัตำก 63000 

             30   กรกฎำคม  2564 

เรื่อง    ขอควำมอนุเครำะหพ์จิำรณำเครื่องมอืและโครงสรำ้งรำยงำนฯ  

เรยีน     ผูท้รงคุณวุฒ ิ    

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย    แบบสอบถำมระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ จ ำนวน  1  ชุด 

      ดว้ยส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำตำก เขต  1  จะจดัท ำรำยงำน
เรื่อง  “กำรพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ ปีกำรศกึษำ 2563” ของโรงเรยีน
ในสงักดั ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำตำก เขต 1   เพือ่น ำไปใชใ้นกำรวำงแผน
พฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศกึษำใหม้คีวำมเขม้แขง็ และน ำเสนอผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้เพือ่ประโยชน์ในกำรพฒันำคุณภำพกำรศกึษำในโอกำสต่อไป  

   เพือ่ใหก้ำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมหลกัวชิำกำร  ส ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศกึษำประถมศกึษำตำก เขต 1  จงึขอควำมอนุเครำะหท์่ำนเป็นผูท้รงคุณวุฒใินกำรพจิำรณำ
เครื่องมอืและโครงสรำ้งรำยงำนซึง่แนบมำพรอ้มกบัหนังสอืฉบบัน้ีแลว้  และหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ
จะไดร้บัควำมอนุเครำะหจ์ำกท่ำนดว้ยด ี และขอขอบคุณมำ   ณ    โอกำสน้ี 

    จงึเรยีนมำเพือ่โปรดใหค้วำมอนุเครำะห์ 
 

          ขอแสดงควำมนบัถอื 
              
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

(นำยวนิยั   เมฆหมอก) 
รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ รกัษำรำชกำรแทน 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำตำก เขต 1 

 



98 
 

 

 
 

รายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุ 
 

4.1 นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาตาก เขต 1 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 

4.2 ดร.อภิชัย  นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ข้าราชการบำนาญ) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

4.3 น.ส.ชูใจ  ทรงเมฆ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการบำนาญ) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.4 นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศ 

4.5 นายชัยรัตน์  ถาวรงามยิ่งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



99 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความร่วมมอืตอบแบบสอบถาม 

การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563   
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ปีการศึกษา 2563 
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แบบสอบถามการด าเนินงาน 
การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563   

สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 

ค าช้ีแจง        ดว้ยส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำตำก เขต  1  จะจดัท ำรำยงำน
กำรวจิยั  เรื่อง  “กำรพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ  ปีกำรศกึษำ 2563 ” 
เพือ่น ำไปใชใ้นกำรวำงแผนพฒันำคุณภำพผูเ้รยีนและน ำเสนอผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  จงึขอควำมร่วมมอื
จำกท่ำนด ำเนินกำรดงันี้ 

1.ผูต้อบแบบสอบถำม โรงเรยีน ๆ ละ  4  คน  ประกอบดว้ย  ผูบ้รหิำรโรงเรยีน  1 คน 
ครวูชิำกำรโรงเรยีน 1 คน  ผูร้บัผดิชอบ กำรพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  1 คน และระดบักำรศกึษำปฐมวยั 1 คน 

2. ใหผู้ต้อบแบบสอบถำมตอบใหค้รบทุกขอ้ตำมควำมเป็นจรงิ  
 3. แบบสอบถำมฉบบันี้แบ่งออกเป็น  4   ตอน  คอื 

ตอนที ่ 1  ขอ้มลูพืน้ฐำนของผูต้อบแบบสอบถำม 
ตอนที ่ 2  ควำมรูค้วำมเขำ้ใจของครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำในกำรพฒันำ 

ระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ เป็นแบบมำตรำสว่นประมำณค่ำ  5 ระดบั(Ratting  
Scale)    

ตอนที ่ 3  กำรด ำเนินงำนพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ   
ปีกำรศกึษำ 2563   โดยเป็นแบบมำตรำสว่นประมำณค่ำ  5 ระดบั(Ratting  Scale)   

ตอนที ่ 4  ควำมพงึพอใจของท่ำนทีม่ตี่อกำรด ำเนินพฒันำระบบกำรประกนั 
คุณภำพภำยในสถำนศกึษำของสงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำตำก เขต 1 ปี
กำรศกึษำ 2563         
            โดยแบบสอบถำมตอนที ่2  - ตอนที ่4   ใหท้่ำนท ำเครื่องหมำย  ✓ ลงในช่องว่ำงทำง
ขวำมอืทีต่รงกบัควำมคดิเหน็ของท่ำนตำมควำมหมำยของคะแนน  ดงัต่อไปนี้ 

ระดบั 5 หมำยถงึ มำกทีสุ่ด 
ระดบั 4 หมำยถงึ มำก 
ระดบั 3 หมำยถงึ ปำนกลำง 
ระดบั 2 หมำยถงึ น้อย 
ระดบั 1 หมำยถงึ น้อยทีสุ่ด 

4. กำรใหข้อ้มลูในครัง้นี้จะไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตังิำนของท่ำนแต่อย่ำงใด    
 ขอขอบคุณทุกท่ำนเป็นอย่ำงสงูทีใ่หค้วำมอนุเครำะหใ์นครัง้นี้ 
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ตอนท่ี  1  ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง    โปรดท ำเครื่องหมำย  ✓  เตมิค ำ  ลงใน   ✓   ช่องว่ำง    ใหต้รงกบัควำมเป็นจรงิ    

1. ต ำแหน่ง/สถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำม 
[     ] ผูบ้รหิำรโรงเรยีน     [     ] ครวูชิำกำรโรงเรยีน  
[     ] ครผููร้บัผดิชอบกำรพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพฯ ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน   
[     ] ครผููร้บัผดิชอบกำรพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพฯ ระดบักำรศกึษำระดบั

ปฐมวยั 
 
ตอนท่ี  2  ถามความรู้ความเข้าใจของครเูก่ียวกบัการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง  ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถำมพจิำรณำขอ้ควำมตำมรำยกำรว่ำ  ท่ำนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา แลว้ท ำเครื่องหมำย   
✓  ลงในช่องขวำมอื 
 

ข้อ
ท่ี 

     
                             รำยกำร 

    ระดบัความรู้ความเข้าใจ 
5 4 3 2 1 

 การบริหารจดัการระบบการประกนัคณุภาพ
ภายใน 

     

1 กำรบรหิำรจดักำรวงจรคุณภำพ PDCA      
2 กำรนิเทศภำยในโรงเรยีนในยุคศตวรรษที ่21      
3 บทบำทของผูบ้รหิำร/คณะผูน้ิเทศภำยในโรงเรยีน      
4 บทบำทของครแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง      
5 บทบำทของศกึษำนิเทศก ์      
6 บทบำทของกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน      
7 บทบำทของผูป้กครอง และชุมชน      
8 บทบำทของส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ประถมศกึษำตำก เขต 1 
     

9 กฎกระทรวงกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ พ.ศ.
2561 
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ตอนท่ี  2  (ต่อ) 
 
ข้อท่ี                              รายการ     ระดบัความรู้ความเข้าใจ 

  5 4 3 2 1 
แนวทางการใช้คู่มือการพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพภายในสถานศึกษา  5 ขัน้ตอน 

     

1 ขัน้ตอนที ่1 สรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ เกีย่วกบักำร
น ำคู่มอืไปใช 

     

2 ขัน้ตอนที ่2 ผูบ้รหิำร ครแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัวำง
แผนกำรด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพของ 
สถำนศกึษำตำมกฎกระทรวงกำรประกนัคุณภำพ  
พ.ศ.2561 

     

3 ขัน้ตอนที ่3 ด ำเนินกำรประกนัคุณภำพของ
สถำนศกึษำตำมกฎกระทรวงกำรประกนัคุณภำพ 
พ.ศ. 2561 

     

4 ขัน้ตอนที ่4 ตรวจสอบและประเมนิผล กำร
ด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพของสถำนศกึษำตำม 
กฎกระทรวงกำรประกนัคุณภำพ พ.ศ. 2561 

     

5 ขัน้ตอนที ่5 ปรบัปรุงและพฒันำกระบวนกำร
ด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพของสถำนศกึษำตำม 
กฎกระทรวงกำรประกนัคุณภำพ พ.ศ.2561 

     

6 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ      
7 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำกำรจดักำรศกึษำของ

สถำนศกึษำ 
     

8 กำรประเมนิผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยในสถำนศกึษำ 

     

9 กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินกำรของสถำนศกึษำ      
10 กำรจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง      
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ตอนท่ี   3  ถามเก่ียวการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา  
      ปีการศึกษา 2563 
ค าช้ีแจง  ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถำมพจิำรณำขอ้ควำมตำมรำยกำรว่ำ  โรงเรยีนของท่ำนได้
ด ำเนินกำร  พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา มาก-น้อยเพียงใด 
แลว้ท ำเครื่องหมำย   ✓  ลงในช่องขวำมอื 
 

 
ข้อท่ี 

     
                             รายการ 

ระดบัการด าเนินการ 
5 4 3 2 1 

1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      

1 กำรเตรยีมควำมพรอ้มกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรศกึษำของ สถำนศกึษำ โดยแต่งตัง้
คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนของโรงเรยีน
และสรำ้งควำมเขำ้ใจใหก้บับุคลำกร 

     

2 วเิครำะหค์วำมสมัพนัธข์องมำตรฐำนกำรศกึษำ
กบัผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีนจำกปีทีผ่ำ่น
มำ 

     

3 ก ำหนดมำตรฐำนของโรงเรยีน โดยมกีำร
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ของแต่ละ
มำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

     

4 กำรวพิำกษ์/ประชำพจิำรณ์มำตรฐำนกำรศกึษำ
ของสถำนศกึษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ 

     

5 กำรน ำมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 
เสนอต่อ 
คณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

     

6 กำรประกำศใชม้ำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำให้
ผูเ้กีย่วขอ้งทรำบ 
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ตอนท่ี 3  (ต่อ) 
 
ข้อท่ี                                  รายการ ระดบัการด าเนินการ 

  5 4 3 2 1 
2.การจดัท าตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

 2.1การจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  ระยะ 3- 5 ปี 

     

1 แต่งตัง้คณะท ำงำนหลำยภำคสว่น      
2 รวบรวมขอ้มลูสำรสนเทศเกี่ยวกบัสภำพภำยในและ

ภำยนอก ของสถำนศกึษำ 
     

3 กำรวเิครำะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสภำพภำยในและภำยนอก
ของสถำนศกึษำ 

     

4 กำรก ำหนดทศิทำงกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำ 
เช่น วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  เป้ำประสงค ์

     

5 กำรก ำหนดกรอบกลยุทธพ์ฒันำกำรศกึษำของ
สถำนศกึษำ (Strategic Formulation) 

     

 2.2 การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน      
6 กำรวเิครำะหแ์ผนพฒันำคุณภำพกำรศกึษำระยะ ๓- ๕ 

ปี 
     

7 กำรประมำณกำรงบประมำณรำยรบัของโรงเรยีนเพือ่
ใชใ้นกำรวำงแผน 

     

8 กำรประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยของโรงเรยีนเพือ่
ใชใ้นกำรวำงแผน 

     

9 กำรวเิครำะหก์ ำหนดโครงกำรตำมแผนกลยุทธร์บรรจุ
ในแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 

     

10 จดัท ำแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีของสถำนศกึษำ      
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ตอนท่ี 3  (ต่อ) 
 
ข้อท่ี                                  รายการ ระดบัการด าเนินการ 

  5 4 3 2 1 
3. การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
   ของสถานศึกษา 

     

1 แต่งตัง้คณะท ำงำนด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปี 

     

2 ศกึษำและวเิครำะหแ์ผนปฏบิตักิำรประจ ำปีของ
โรงเรยีน 

     

3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีไดอ้ย่ำง
ครบถว้น ครอบคลุมทัง้ 4 งำน ของโรงเรยีน 

     

4 มกีำรกำรตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำป 

     

5 มกีำรจดัท ำรำยงำนผลงำนโครงกำรฯ ตำมแผนปฏบิตัิ
รำชกำรประจ ำปี 

     

4. การประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษา
ภายใน 
   สถานศึกษา 

     

1 มคีณะกรรมกำรประเมนิคุณภำพภำยในของโรงเรยีน      
2 มกีำรสรำ้งควำมตระหนกัและควำมส ำคญัของกำร

ประเมนิคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน กำรศกึษำของ
สถำนศกึษำใหก้บับุคลำกรทีเ่กีย่วขอ้งทรำบ 

     

3 น ำกรอบมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำมำเป็น
แนวทำงในกำร ก ำหนดวธิกีำรประเมนิแต่ละ 
มำตรฐำน  

     

4 กำรสรำ้งเครื่องมอืทีส่อดคลอ้งกบัมำตรฐำน กำรศกึษำ      



113 
 

 

และก ำหนดเกณฑก์ำรประเมนิ 
5 กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน

กำรศกึษำ สรุปผล กำรตรวจสอบ 
     

 
 
ตอนท่ี 3  (ต่อ) 
 
ข้อท่ี                                  รายการ ระดบัการด าเนินการ 

  5 4 3 2 1 
6 น ำผลกำรประเมนิผลและตรวจสอบคุณภำพกำรจดั

กำรศกึษำมำวเิครำะหว์ำง แผนกำรพฒันำ / ปรบัปรุง 
กำรด ำเนินงำนของสถำนศกึษำ 

     

7 กำรจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิผลและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศกึษำภำยในสถำนศกึษำ 

     

5. การติดตามผลการด าเนินการของสถานศึกษา      
1 มคีณะกรรมกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนปฏบิตักิำรประจ ำปีของโรงเรยีน 
     

2 มเีครื่องมอืกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน      
3 กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน      
4 ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน เมื่อเสรจ็สิน้กำรด ำเนินงำน      
5 มรีำยงำนผลกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำน      

6. การจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง      
1 มคีณะท ำงำนเพือ่จดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง 

ของสถำนศกึษำ 
     

2 กำรรวบรวมขอ้มลูสำรสนเทศทีส่ะทอ้นคุณภำพ ของ
สถำนศกึษำและสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรศกึษำของ
สถำนศกึษำ 

     

3 กำรก ำหนดรปูแบบกำรรำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง 
ของสถำนศกึษำ (SAR)  

     

4 น ำเสนอรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรสถำนศกึษำพจิำรณำ 
ใหค้วำมเหน็ชอบและรบัรองผลกำรประกนัคุณภำพ

     



114 
 

 

ภำยในสถำนศกึษำ 
 
 
 
 
ตอนท่ี  4  ความพงึพอใจของท่านท่ีมีต่อการด าเนินพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาของสงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1       
ปีการศึกษา   2563   
ค าช้ีแจง : ใหพ้จิำรณำรำยกำรประเมนิว่ำท่ำนมคีวำมพงึพอใจอยู่ระดบัใด แลว้ท ำเครื่องหมำย    
✓ ลงในช่องระดบัควำมพงึพอใจ ตำมควำมคดิเหน็ของท่ำนโดยระดบัคะแนนมคีวำมหมำยดงันี้ 

ระดบั  5 = มำกทีสุ่ด       ระดบั  4 = มำก         ระดบั    3 = ปำนกลำง     
                     ระดบั  2 = น้อย            ระดบั  1 = น้อยทีสุ่ด 
 
ท่ี รายการ ระดบัความพึงพอใจ 
  5 4 3 2 1 

1 หลกักำรบรหิำรจดักำรวงจรคุณภำพ PDCA      
2 กำรก ำหนดบทบำทของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (ผอ.ร.ร., คร,ู 

ศกึษำนิเทศก,์ ฯลฯ)ตำมคู่มอืกำรพฒันำระบบกำรประกนัฯ 
     

3 บทบำทของส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำตำก 
เขต 1 

     

4 แนวทำงกำรใชคู้่มอื ฯ ขัน้ตอนที ่1 สรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ      
5 แนวทำงกำรใชคู้่มอื ฯ ขัน้ตอนที ่2 กำรวำงแผนกำร

ด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพของ ร.ร. 
     

6 แนวทำงกำรใชคู้่มอื ฯ ขัน้ตอนที ่3 กำรด ำเนินกำรประกนั
คุณภำพของสถำนศกึษำตำมกฎกระทรวงฯ 

     

7 แนวทำงกำรใชคู้่มอื ฯ ขัน้ตอนที ่4 ตรวจสอบและประเมนิผล      
8 แนวทำงกำรใชคู้่มอื ฯ ขัน้ตอนที ่5 ปรบัปรุงและพฒันำ

กระบวนกำรด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพฯ 
     

9 แนวทำงกำรจดัท ำตำมแผนพฒันำกำรจดักำรศกึษำของ
สถำนศกึษำ 
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     ตอนท่ี  5  (ต่อ) 
 
ท่ี รายละเอียด ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
10 แนวทำงกำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีของโรงเรยีน      
11 แนวทำงกำรกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำกำรจดักำรศกึษำ 

   ของสถำนศกึษำ 
     

12 แนวทำงกำรประเมนิผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยใน 
สถำนศกึษำ 

     

13 แนวทำงกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินกำรของสถำนศกึษำ      
14 แนวทำงกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง      
15 กำรพฒันำคร/ูกำรอบรม/ ประชุมชีแ้จงของ สพป.ตำก เขต 1      

16 กำรนิเทศ ก ำกบั ตดิตำมกำรพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพ
ภำยในสถำนศกึษำ ของเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

     

17 กำรประเมนิระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 
ของเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

     

18 กำรสง่เสรมิสนับสนุนของเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำในกำรพฒันำ
ระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 
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ภาคผนวก ง 
ค่าความสอดคล้อง (IOC) และ 

ค่าความเช่ือมัน่ 
ของเครื่องมือวิจยั ปีการศึกษา 2563 
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ผลการวิเคราะห์หาค่า IOC   
เคร่ืองมือวิจยั ปีการศึกษา 2563 

ตอนท่ี 1 แบบพิจารณาแบบประเมิน การบริหารจดัการระบบการประกนัคณุภาพภายใน 
ของโรงเรียน 

ค ำถำม
ขอ้ที ่

ควำมเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
เฉลีย่ แปลผล คนที ่1 คนที ่

2 
คนที ่3 

คนที ่
4 

คนที ่5 

1 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
9 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

ตอนท่ี 2  แบบพิจารณาแบบประเมิน แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ 
           ภายในสถานศึกษา 5 ขัน้ตอน 

ค ำถำม
ขอ้ที ่

ควำมเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
เฉลีย่ แปลผล คนที ่1 คนที ่

2 
คนที ่3 

คนที ่
4 

คนที ่5 

1 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
9 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตอนท่ี 3 แบบพิจารณาแบบประเมิน การด าเนินการด้านการก าหนดมาตรฐาน 
           การศึกษาของสถานศึกษา 

ค ำถำม
ขอ้ที ่

ควำมเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
เฉลีย่ แปลผล คนที ่1 คนที ่

2 
คนที ่3 

คนที ่
4 

คนที ่5 

1 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

 
 
ตอนท่ี 4  แบบพิจารณาแบบประเมินผลการด าเนินการ ด้านการจดัท าตามแผนพฒันา 
            การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ค ำถำม
ขอ้ที ่

ควำมเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
เฉลีย่ แปลผล คนที ่1 คนที ่

2 
คนที ่3 

คนที ่
4 

คนที ่5 

1 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตอนท่ี 5  แบบพิจารณาแบบประเมินผลการด าเนินการ ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพฒันา 
             การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

ค ำถำม
ขอ้ที ่

ควำมเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
เฉลีย่ แปลผล คนที ่1 คนที ่

2 
คนที ่3 

คนที ่
4 

คนที ่5 

1 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

 
 
ตอนท่ี 6  แบบพิจารณาแบบประเมินการด าเนินการ 
              ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

ค ำถำม
ขอ้ที ่

ควำมเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
เฉลีย่ แปลผล คนที ่1 คนที ่

2 
คนที ่3 

คนที ่
4 

คนที ่5 

1 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตอนท่ี 7  แบบพิจารณาแบบประเมินการด าเนินการ 
             ด้านการการติดตามผลการด าเนินการของสถานศึกษา 

ค ำถำม
ขอ้ที ่

ควำมเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
เฉลีย่ แปลผล คนที ่

1 
คนที ่2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่5 

1 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

 
 
ตอนท่ี 8  แบบพิจารณาแบบประเมินการด าเนินการ 
             ด้านการจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง  
 

 ค ำถำม
ขอ้ที ่

ควำมเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
เฉลีย่ แปลผล คนที ่

1 
คนที ่2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่5 

1 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตอนท่ี 9  แบบพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของครท่ีูมีต่อการพฒันาระบบ 

  การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
              

ค ำถำม
ขอ้ที ่

ควำมเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
เฉลีย่ แปลผล คนที ่1 คนที ่

2 
คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่5 

1 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
10 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
14 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
18 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
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ผลการวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมัน่ของเครื่องมือวิจยั 
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ภาคผนวก  จ 
เอกสารคู่มือการด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการ ประกนัคณุภาพ พ.ศ. 2561 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 

ชื่อ - นามสกุล  นายเชาวลติ    ไชยธงรตัน์ 

วนั เดอืน ปี เกดิ  31   ตุลาคม   2524 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั  95 หมู่ 4 ต าบลประดาง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก 63180  

ประวตักิารศกึษา ปรญิญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.) พ.ศ.2546 

   สาขา วทิยาศาสตรท์ัว่ไป 

   ปรญิญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม.) พ.ศ.2555 

   สาขา การบรหิารการศกึษา 

สถานทีท่ างาน  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 

   อ าเภอเมอืงตาก  จงัหวดัตาก   63000 

ต าแหน่งปัจจุบนั  ศกึษานิเทศก ์ 

 

 


