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ก

ค�าน�า

	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 มีกำรปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ	 โดยมีกำรปรับปรุงมำตรฐำนและประเด็นพิจำรณำ 

ให้สะท้อนถึงคุณภำพอย่ำงแท้จริง	 ก�ำหนดเกณฑ์และรำยกำรประเมิน 

แบบองค์รวม	(Holistic	Assessment)	ซึ่งเป็นกำรประเมินโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์	 

(Evidence	 Based)	 ลดภำระกำรจัดท�ำเอกสำรที่ใช้ในกำรประเมิน	 ยึดหลัก 

กำรตัดสินระดับคุณภำพตำมหลักกำรตัดสินโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ	 

(Expert	 Judgment)	 ของผู้ประเมิน	 และใช้กำรตรวจทำนผลกำรประเมิน 

โดยคณะกรรมกำรประเมินในระดับเดียวกัน	(Peer	Review)	ปรับกระบวนทัศน์

ในกำรประเมินที่มีเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำบนพื้นฐำนบริบทของสถำนศึกษำ	 

มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 

ในกำรปรับปรุงระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อให้มี

กลไกกำรปฏิบัติที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 ของแต่ละระดับ	 

และเกิดประสิทธิภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 และประกำศใช้

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย	 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 และระดับ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 ประกำศ	 ณ	 วันที่	 ๖	 สิงหำคม	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เพ่ือเป็นหลักในกำรเทียบเคียงส�ำหรับสถำนศึกษำ	 หน่วยงำน 

ต้นสังกัด	 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้งประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ	 

ในกำรพัฒนำ	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ก�ำกับดูแล	 และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ 

กำรศึกษำ
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ข

	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งตำมกฎกระทรวง 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	 จึงได้จัดท�ำคู่มือชุดนี้ขึ้น	 เพื่อให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม	สนับสนุน	นิเทศ	ติดตำม	และช่วยเหลือ

สถำนศึกษำในกำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 และสถำนศึกษำ

สำมำรถใช ้ เป ็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ของสถำนศึกษำ	และเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ขอขอบคุณผู้บริหำร	 

ครู	 อำจำรย์	 ศึกษำนิเทศก์	 และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำ

คู่มือชุดนี้ให้สมบูรณ์	และหวังว่ำสถำนศึกษำทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

จะได้รับประโยชน์จำกคู่มือชุดนี้	 ใช้คู่มือชุดนี้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบ

กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ	 บรรลุตำมเป้ำหมำย 

ที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงยั่งยืน

(นำยอ�ำนำจ	วิชยำนุวัติ)

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
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ค

	 หลังจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 นโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 และประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ระดับปฐมวัย	 ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส�ำหรับให้สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงด�ำเนินงำน	 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 และเตรียมกำรส�ำหรับ 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้

จัดท�ำคู ่มือ	 ส�ำหรับให้ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำใช้เป็น

แนวทำงในกำรปฏิบัติเพื่อกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง

	 โดยคู่มือน้ี	 มีจ�ำนวน	 ๕	 เล่ม	 มีเนื้อหำสำระครอบคลุมรำยละเอียด 

ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ซ่ึงน�ำเสนอ 

หลักกำร	 เหตุผล	 แนวคิด	 และกรณีตัวอย่ำงเก่ียวกับกำรพัฒนำตำมระบบ 

กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	ดังนี้

เล่มที่ ชื่อเอกสาร สาระส�าคัญ

๑ แนวทำงกำรพัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำตำมกฎ
กระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ	 
พ.ศ.	๒๕๖๑	

แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ	 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	 และกรณี
ศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
สถำนศึกษำให้เข้มแข็ง	

ค�าชี้แจง
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ง

เล่มที่ ชื่อเอกสาร สาระส�าคัญ

๒ กำรก�ำหนดมำตรฐำน 
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ

แนวคิด	 หลักกำร	 แนวทำงกำรก�ำหนดมำตรฐำน
กำรศึ กษำของสถำนศึ กษำ 	 และ ตัวอย ่ ำ ง 
กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

๓ กำรจัดท�ำแผนพัฒนำ 
กำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ

แนวคิด	หลักกำร	ควำมส�ำคัญ	กระบวนกำรจัดท�ำ
และตัวอย่ำงของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ�ำป ี	 
(Action	Plan)

๔ กำรจัดท�ำรำยงำน 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ของสถำนศึกษำ

หลักกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	 
ขั้นตอน	โครงสร้ำง	และตัวอย่ำง	กำรจัดท�ำรำยงำน
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

๕ กำรเตรียมควำมพร้อม
ของสถำนศึกษำเพื่อรับ
กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก

ควำมหมำย	 หลักกำร	 แนวคิดและวัตถุประสงค ์
ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 กำรเตรียม 
ควำมพร้อมของสถำนศึกษำเพื่อรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก	 และตัวอย่ำงแนวทำงกำรเตรียมข้อมูล/
ร่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ์
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จ
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 l แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 ๓
 l	 กำรเปลี่ยนแปลงในระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 ๖
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 l	 ด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
	 	 ของสถำนศึกษำ	 ๑๙
 l	 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
	 	 ภำยในสถำนศึกษำ	 ๒๐
 l	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
	 	 กำรศึกษำ	 ๒๑
 l	 จัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	 ๒๒



ตอนที่ ๓ กรณีศึกษา ๒๕
บรรณานุกรรม ๔๓
ภาคผนวก   ๔๕
คณะท�างาน  ๖๕

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ฉ



ตอนที่ ๑
บทนำ�





แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

3

แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

ตอนที> ๑ 

บทนํา 

 

1. แนวคดิและหลกัการเกี>ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา  

    การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา 

เ พืL อ ส ร้ า ง ค ว า ม มัL น ใ จ ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย น  ผู ้ ป ก ค ร อ ง 

ชุมชนและสังคมโดยรวมว่าการดาํเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทาํใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ 

ห รื อ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ทีL ไ ด้ ก ํ า ห น ด ไ ว้   

องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยการพฒันาคุณภาพการศึกษา      

การติดตามตรวจสอบเพืLอควบคุมคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาซึL งรวมถึงการใช ้

ผลประเมินเป็นฐานเพืLอการพฒันาคุณภาพในวงจรการพฒันาใหม่ต่อเนืLอง ดงัภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที) ๑ แสดงองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

  จ า ก แ ผ น ภ า พ  จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า  ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 

เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น ทีL เ ป็ น เ ป้ า ห ม า ย 

รวมทัCงมาตรฐานกระบวนการการดาํเนินงานและปัจจยัทีLเกีLยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาทีLเชืLอวา่จะสามารถ

ส่งผลให้การจัดการศึกษาบรรลุ เป้าหมาย   ทัC งนีC ในระหว่างดําเนินงานจัดการศึกษาสู่เป้าหมาย 

ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด 

๑.	 แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	

		 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 เป็นกระบวนกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจ

ของสถำนศึกษำ	 เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับนักเรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชนและสังคม

โดยรวมว่ำกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำจะมีประสิทธิภำพและท�ำให้ผู ้เรียน 

มีคุณภำพ	 หรือคุณลักษณะพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีได้ก�ำหนดไว้	

องค์ประกอบของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 ประกอบด้วยกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ	 กำรติดตำมตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ	 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำซ่ึงรวมถึงกำรใช้ผลประเมินเป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำ

คุณภำพในวงจรกำรพัฒนำใหม่ต่อเนื่อง	ดังแสดงในแผนภำพที่	๑	

แผนภำพที่	๑	แสดงองค์ประกอบของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ตอนที่ ๑
บทนำ�
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	 จำกแผนภำพที่	๑	จะเห็นได้ว่ำ	กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	เป็นกระบวนกำร

ก�ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของผู ้ เรียนที่ เป ็นเป ้ำหมำย	 รวมทั้งมำตรฐำน

กระบวนกำรกำรด�ำเนินงำนและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำที่เชื่อว่ำ 

จะสำมำรถส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำบรรลุเป้ำหมำย	 ทั้งนี้ในระหว่ำงด�ำเนินงำน

จัดกำรศึกษำสู่เป้ำหมำย	 สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด	 จ�ำเป็นต้องมีกำร

พัฒนำกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำด้ำนกระบวนกำรบริหำร

และกำรจัดกำร	 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	

และด้ำนคุณภำพผู้เรียน	 โดยบุคคลภำยในสถำนศึกษำและภำยนอกสถำนศึกษำ	

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำจะสำมำรถพัฒนำผู้เรียนที่มีคุณภำพตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

	 ทั้งนี้สถำนศึกษำต้องมีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 เพื่อรวบรวมข้อมูล

ผลกำรด�ำเนินงำนที่สะท้อนคุณภำพของผู้เรียนและกระบวนกำรบริหำรและ 

กำรจัดกำร	 และน�ำผลไปเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้	 น�ำไปสู่กำรปรับปรุง

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ยั่งยืนต่อไป

 ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 หลังจำกสถำนศึกษำ

ด�ำ เ นินกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 

โดยบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำท่ีมีหน้ำท่ีก�ำกับดูแลสถำนศึกษำนั้น	 และน�ำ 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในดังกล่ำวมำใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำ

มำตรฐำนหรือพัฒนำเป้ำหมำย	 และปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด�ำเนินงำนปกติ 

ของสถำนศึกษำ	 คือ	 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และกระบวนกำร 

จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 เพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรียนแล้วด�ำเนินงำน

ตำมแผนที่วำงไว้ควบคู ่ไปกับกำรติดตำมตรวจสอบกระบวนกำรด�ำเนินงำน

ระหว่ำงกำรปฏิบัติ	 และประเมินคุณภำพเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก�ำหนด	

พร้อมกับใช้ผลกำรประเมินเป็นฐำนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ	 ในวงจร 

กำรพัฒนำให้คุณภำพสถำนศึกษำสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองตำมล�ำดับ	 ทั้งนี้ทุกสถำนศึกษำ
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ต้องพัฒนำกำรด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปกติของสถำนศึกษำ	 โดยค�ำนึงถึงหลักกำรและ

กระบวนกำรส�ำคัญ	 ได ้แก ่	 ๑)	 หลักกำรมีส ่วนร ่วมแบบร่วมแรงร ่วมใจ 

ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำของทุกคนในสถำนศึกษำ	 ๒)	 หลักกำร 

ร่วมรับผิดรับชอบในผลกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงตรวจสอบได้	 คือมีร ่องรอย

สำรสนเทศส�ำหรับอธิบำยคุณภำพต่อสำธำรณชนท่ีสำมำรถตรวจสอบได้	 และ	 

๓)	 หลักกำรประกันคุณภำพเป็นหน้ำท่ีของทุกคนในสถำนศึกษำท่ีต้องรับผิดชอบ

และร่วมลงมือด�ำเนินกำรทุกขั้นตอนของกำรด�ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ	 ทั้งนี้โดยอำศัยกระบวนกำรด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพด้วยวงจร

คุณภำพแบบ	PDCA	คือ	มีกระบวนกำรวำงแผนก�ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพ	(Plan)	

ด�ำเนินกำรตำมแผนควบคู่กับกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพระหว่ำง

ด�ำเนินงำน	 (Do	 &	 Check)	 กระบวนกำรน�ำผลกำรประเมินมำเป็นฐำนกำรตัดสินใจ

พัฒนำหรือยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้นต่อเนื่องตำมล�ำดับ	(Act)	

  ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอก	 เป็นบทบำทหน้ำที่ของส�ำนักงำน

รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 ท�ำหน้ำที่

ติดตำมตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ	 ดังนั้น	

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำและกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอก	 จึงเป็นกลไกที่มีเป้ำหมำยเพื่อท�ำให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งและ

สร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อสังคม	
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๒.	 	กำรเปลี่ยนแปลงในระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 	 	

	 กำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ	 มีควำมคลำดเคลื่อนไป

จำกหลักกำรประกันคุณภำพ	 ท้ังระบบกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ	 ระบบ 

กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ	 และระบบประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ในรำยละเอียดหลำยประเด็นที่ส่งผลให้เกิดกำรทบทวนประสิทธิภำพกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ	 เช ่น	 มำตรฐำนกำรศึกษำที่มีจ�ำนวนมำกเกินจ�ำเป ็น	 

ไม่สอดคล้องกับงำนปกติเป็นภำระในกำรปฏิบัติ	 กำรประเมินและรำยงำน	 

กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่แยกส่วนไปจำกภำระงำนปกติของ 

สถำนศึกษำ	 เป็นกำรสร้ำงภำระเพิ่ม	 รวมทั้งระบบกำรประเมินภำยในและภำยนอก 

ที่ไม่สัมพันธ์กัน	 เป็นกำรท�ำงำนที่ซ�้ำซ้อน	 สร้ำงภำระและเกิดประโยชน์ต่อ 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไม่เพียงพอ	 จึงน�ำมำสู่กำรยกเลิกกฎกระทรวงว่ำด้วย

ระบบ	 หลักเกณฑ์	 และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.๒๕๕๓	 และ

ประกำศใช้กฎกระทรวง	 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ลงวันที่ 

	๒๐	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑	น�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนวด�ำเนินกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำในประเด็นต่อไปนี้

 ๒.๑ ข้อก�าหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา	 มีกำรปรับปรุงข้อก�ำหนด 

หรือมำตรฐำนกำรศึกษำที่ใช้เป็นเป้ำหมำยและแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ	 

ให้สอดคล้องครอบคลุมกับภำระหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำตำมปกติของ 

สถำนศึกษำ	 ประกอบด้วยมำตรฐำนด้ำนคุณภำพของผู้เรียน	 มำตรฐำนด้ำน

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรและมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	

ทั้งนี้เพื่อลดควำมซ�้ำซ้อนและลดกำรสร้ำงภำระส่วนเกินในกำรปฏิบัติ	

 ๒.๒ การด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบตำมหลักกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 เพ่ือใช้เป็นกลไกเกิดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
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และยั่งยืน	 โดยเน้นให้มีกระบวนกำรด�ำเนินงำนควำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบท

เฉพำะของสถำนศึกษำเป็นส�ำคัญทุกขั้นตอน	ทั้งกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ	

กำรวำงแผนและด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ	 กำรด�ำเนินกำร 

ตำมแผนและติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ	 และกำรประเมินคุณภำพภำยใน

และใช้ผลประเมินเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อเนื่อง	

 ๒.๓ การด�าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา

  ๑) ปรับเปลี่ยนแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษา	 ทั้งระบบ

กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและกำรประเมินภำยนอก	 กล่ำวคือใน

ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ	มีกำรน�ำแนวคิดและกระบวนกำร

ประเมินแนวใหม่	 ที่สำมำรถสะท้อนคุณภำพสถำนศึกษำได้ตรงตำมควำมเป็นจริง	

สอดคล้องกับภำระหน้ำที่และแนวคิดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ	

ไม่สร้ำงภำระแก่สถำนศึกษำ	 และใช้ผลเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ได้ตรงประเด็น	 คือแนวคิดกำรประเมินแบบองค์รวม	 (Holistic	 Assessment)	 

ในขณะที่ระบบกำรประเมินภำยนอก	 เน้นอิงแนวคิดกำรประเมินเพื่อพัฒนำ	 

ซึ่งกระบวนกำรประเมินทั้งสองแนวคิดต้องอำศัยร่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ	์

(Evidence	Based	Assessment)	และตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

โดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ	 (Expert	 Judgment)	 รวมท้ังกำรทบทวนผล 

กำรประเมินโดยบุคคลระดับเดียวกัน	(Peer	Review)	เพื่อให้กำรประเมินมีควำมตรง

และสำมำรถน�ำสู่กำรใช้ผลกำรประเมินสู่กำรพัฒนำต่อเนื่องอย่ำงตรงประเด็น

และมีประสิทธิภำพต่อไป

  ๒) ปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

คุณภาพการศึกษา มีกำรปรับเปลี่ยนควำมสัมพันธ์ในกำรประเมินภำยในและ

กำรประเมินภำยนอก	 ประเด็นส�ำคัญคือ	 เน้นให้ควำมส�ำคัญของกำรประกัน

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ	 และกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมมำตรฐำน 

ของสถำนศึกษำ	 เพื่อเป็นกำรตรวจสอบและยืนยันผลกำรประเมินภำยใน	 และ
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กำรให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงตรงประเด็น	 เพื่อขจัดภำระซ�้ำซ้อน	 และ

เพิ่มโอกำสในกำรใช้ประโยชน์จำกกำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด	 	

  ๓) ปรับปรุงมาตรฐานผู้ประเมิน	 จัดให้มีกำรพัฒนำผู ้ประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในสถำนศึกษำและผู้ประเมินภำยนอก	 ในด้ำนทักษะ

ควำมสำมำรถและทัศนคติท่ีเหมำะสมต่อกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ	 กล่ำวคือ	 ควำมรู้

ควำมเข้ำใจ	มีทักษะและมีควำมเชี่ยวชำญกำรเก็บรวบรวมข้อมูล	วิเครำะห์ข้อมูล	

และตัดสินผลกำรประเมินตำมแนวคิดกำรประเมินเ พ่ือพัฒนำ	 เ พ่ือให ้ 

ผู้ประเมินภำยในมีมำตรฐำนมีควำมน่ำเชื่อถือและส่งผลต่อกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำอย่ำงแท้จริง

๓.	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

	 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	หมวด	๖	กล่ำวถึงหลักกำร

ประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ	 โดยแบ่งเป็นระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยใน	 และกำรประกันคุณภำพภำยนอกกำรประกันคุณภำพภำยใน	 เป็นเรื่อง

ของสถำนศึกษำที่ต้องจัดท�ำโดยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง	 แต่กำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก	 เป็นกำรด�ำเนินงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกที่เป็นอิสระ

และมีควำมเป็นกลำงมีบทบำทหน้ำท่ีในกำรประเมินตำมมำตรฐำนของ 

สถำนศึกษำทั่วประเทศและด�ำเนินกำรทุก	 ๆ	 ๕	 ปี	 และตำมตำมกฎกระทรวง	 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ข้อ	๓	ก�ำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่ง

จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	 โดยกำรก�ำหนด

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 พร้อมท้ังจัดท�ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด�ำเนินกำรตำมแผนที่

ก�ำหนดไว้	 จัดให้มีกำรประเมินผล	 ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
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ภำยในสถำนศึกษำ	 เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	

และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	 ให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำน

ที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ�ำทุกปี

	 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	 (Internal	 Quality	 

Assurance	 :	 IQA)	 จึงเป็นกระบวนกำรที่ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและ 

ต่อเนื่อง	นอกจำกจะเป็นกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยตรงแล้ว	

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำยังใช้เป็นหลักฐำนเช่ือมโยงในกำร

รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 จำกหน่วยงำนภำยนอกคือ	 ส�ำนักงำน

รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 โดยใช้

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มีควำมครอบคลุม	 ชัดเจน	 และสอดคล้อง

กับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 และสำมำรถ

สะท้อนคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�ำคัญ	 เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู ้มีส ่วนเก่ียวข้องและสำธำรณชนเกิด 

ควำมมั่นใจว่ำนักเรียนจะได้รับกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

และบรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนท่ีก�ำกับดูแล	 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 (External	 Quality	 Assessment	 :	 EQA)	 

เป็นกำรประเมิน	 ติดตำมตรวจสอบกระตุ้นและจูงใจให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับ

คุณภำพกำรศึกษำ	 มีควำมท้ำทำยและส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับ

คุณภำพสู่สำกล	 และยังมีควำมเชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

สถำนศึกษำ	 (Internal	 Quality	 Assurance	 :	 IQA)	 ในกำรร่วมรับผิดชอบ	 

(Accountability)	 ต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ	 และใช้ยืนยันคุณภำพของระบบ 

กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 และเปิดโอกำสให้

สร้ำงควำมโดดเด่นเฉพำะทำง	 ท้ังนี้โดยมีแผนภำพแสดงควำมสัมพันธ์ของ 

กำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 ดังแสดง 

ในแผนภำพที่	๒	
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แผนภำพที่	๒	แสดงควำมสัมพันธ์ของกำรประกันคุณภำพภำยใน

	 	 และกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	 (Internal	Quality	

Assurance	 :	 IQA)	 สถำนศึกษำจะต้องจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพ 

ภำยในสถำนศึกษำ	 เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่ำผู้เรียนทุกคนจะได้รับ

กำรศึกษำที่มีคุณภำพ	 เพื่อพัฒนำควำมรู ้	 ควำมสำมำรถและคุณลักษณะ	 

ท่ีพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 ระบบกำรประกันคุณภำพ 

กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำ	ซึ่งเป็นกระบวน

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยให้สถำนศึกษำยึดหลักกำร 

ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยกำรส่งเสริม	 สนับสนุนและก�ำกับ	

ดูแลของหน่วยงำนต้นสังกัด	โดยมีกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดังนี้	

EQA
กฎกระทรวง

การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

การก�าหนด

มาตรฐาน

พัฒนาเข้าสู่

มาตรฐาน

จ�าท�า SAR
สมศ.

ประเมิน

รายงาน

การประเมินคุณภาพ

ภายนอก
IQA
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 ๑. ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	สถำนศึกษำก�ำหนดมำตรฐำน

กำรศึกษำและเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จที่สะท้อนคุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ	 คุณภำพท่ีพึงประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น

ในสถำนศึกษำ	 มำตรฐำนกำรศึกษำและเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จก�ำหนดขึ้นจะเป็น

หลักเทียบเคียงส�ำหรับกำรส่งเสริม	 ก�ำกับดูแล	 ตรวจสอบและประเมินผล	 

และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้นๆ	

 ๒. พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน	สถำนศึกษำจัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ	ซึ่งเป็น

แผนที่ก�ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้น

ในช่วงระยะเวลำที่ก�ำหนด	 โดยจัดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดควำมม่ันใจ

ว่ำสถำนศึกษำจะด�ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ก�ำหนดร่วมกัน	 เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำ

หมำยของแต่ละกิจกรรมที่ก�ำหนดอย่ำงสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน	 และมีกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 โดยกำรก�ำกับ	

ติดตำมตรวจสอบ	 และประเมินคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องให้บรรล ุ

เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำที่ก�ำหนดไว้โดยจัดท�ำแผนปฏิบัติ

กำรประจ�ำปีที่ชัดเจนครอบคลุมงำน/โครงกำรของสถำนศึกษำ	

 ๓. จัดท�ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา	 (Self-Assessment	

Report	 :	 SAR)	 เป็นกำรน�ำข้อมูลผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ	

จำกติดตำม	 ตรวจสอบและประเมินผลและจัดท�ำเป็นรำยงำนกำรประเมินตนเอง	

เพ่ือสะท้อนภำพควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำ	 คุณภำพสถำนศึกษำในรอบ 

ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำภำยใต้บริบทของสถำนศึกษำ

	 	 ดังนั้นกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำจึงเป็นกระบวนกำรที่ต้อง

ด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง	 ทั้งก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	

กำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ	 กำรด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ	

กำรประเมินผล	 ติดตำม	 ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 ทั้งด้ำน 

กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ	 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	
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เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และจัดท�ำรำยงำนผล

กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด	 

เพื่อเตรียมกำรรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป

 การประเมินคุณภาพภายนอก (External	Quality	Assessment	:	EQA)	

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 โดยส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ	(องค์กำรมหำชน)	มีบทบำทส�ำคัญ	ดังนี้	

 ๑. ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา	โดยวิเครำะห์	SAR	เยี่ยมชมสถำนศึกษำ	(Site	Visit)	

ติดตำมและตรวจสอบ	 เพื่อสะท้อนถึงผลกำรจัดกำรศึกษำแต ่ละระดับ 

ทั้งด ้ำนคุณภำพของผู ้ เรียน	 ด ้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ	 

และด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 โดยค�ำนึงถึง	 

ควำมเหมำะสม	ควำมเป็นไปได้	ควำมเชื่อถือได้	และประสิทธิผลกำรจัดกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำนั้น	ๆ	โดยใช้มำตรฐำนของสถำนศึกษำ	สร้ำงควำมเชื่อมั่น	ให้แก่ 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นว่ำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้

อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และบรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้น

สังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล	

 ๒. รายงานผลการประเมินภายนอก	 ผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกสรุปผล

กำรประเมินตรวจสอบคุณภำพและจัดท�ำรำยงำน	 น�ำส่งผลกำรประเมิน 

พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงำนต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้หน่วยงำน 

ได้ติดตำมและพัฒนำใน	 ๓	 ประเด็น	 ได้แก่	 กำรแก้ไขประเด็นต่ำง	 ๆ	 ที่ไม่เป็น 

ไปตำมนโยบำย	 และมำตรฐำนของสถำนศึกษำ	 (Internal	 Correction)	 

กำรปรับปรุงประเด็นต่ำง	ๆ	ให้ดีขึ้น	(Improvement)	และกำรพัฒนำนวัตกรรม

จำกประเด็นต่ำง	ๆ	(Innovation)	
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	 กำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 มีแนวคิดส�ำคัญ	 คือ	 ใช้กลไกกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ	 ถือปฏิบัติตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ตำมบริบทของสถำนศึกษำ	 

ลดกำรประเมิน	 ที่ยุ ่งยำกกับสถำนศึกษำ	 ลดกำรจัดท�ำเอกสำรเพิ่มระบบ

เทคโนโลยีในกำรประเมิน	 และพัฒนำคุณภำพของผู้ประเมินคุณภำพภำยนอก	

เน้นกำรประเมินเพ่ือยืนยันคุณภำพของระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ของสถำนศึกษำว่ำ	 ด�ำเนินกำรเหมำะสม	 เป็นไปได้/เป็นระบบ	 เชื่อถือได้และ 

เกิดประสิทธิผลต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมเป้ำหมำย	

มีพัฒนำกำรต่อเนื่อง	มีนวัตกรรมหรือเป็นแบบอย่ำงที่ดีหรือไม่ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ

และหน่วยงำนต้นสังกัดรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ	 ตำมจุดหมำยของหลักสูตรและมีควำมพร้อมในกำร

แข่งขันในระดับสำกล	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรประเมินที่มุ่งสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	

และเปิดโอกำสให้สถำนศึกษำสร้ำงควำมโดดเด่นหรือเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำ

ในระดับท้องถิ่น/ภูมิภำค	 ระดับชำติและระดับนำนำชำติ	 ดังนั้นกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกจึงสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในของสถำนศึกษำ

	 กำรประเมินแบ่งเป็น	๒	ระยะ	คือ	ระยะที่	๑	 เป็นกำรประเมินเพื่อยืนยัน

คุณภำพโดยส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำร

มหำชน)	 โดยใช ้วิธีกำรประเมินโดยอำศัยร ่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ	์ 

(Evidences	Based	Assessment)	ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งระบบแบบองค์รวม	

(Holistic	 Assessment)	 โดยไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบกำรประเมิน 

ในกำรประเมินผลงำนหรือกระบวนกำร	 แต่เป็นกำรประเมินในภำพรวมของ 

ผลงำนหรือภำพรวมของกระบวนกำรด�ำเนินงำน	 ตรวจทำนผลกำรประเมิน 
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โดยคณะกรรมกำรในระดับเดียวกัน	 และสะท้อนผลกำรด�ำเนินงำนโดยกำรประเมิน

และตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ	 (Expert	

Judgment)	 และระยะที่	 ๒	 เป็นกำรติดตำมเพื่อพัฒนำโดยหน่วยงำนต้นสังกัดหรือ

หน่วยที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำ	 ตำมข้อเสนอแนะของส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำน

และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 ดังนั้น	การประเมินคุณภาพ

ภายนอกจึงสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสถานศึกษา

 



ตอนที่ ๒
แนำวทางการพัฒนำาระบบ
การประกันำคุณภาพ

การศึกษาภายในำสถานำศึกษา
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	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 ได้มีนโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 ปรับเปลี่ยนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 โดยให้มี

กำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมแนวคิด	 

หลักกำรว่ำ	 สถำนศึกษำสำมำรถออกแบบระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่

เหมำะสม	 เป็นไปได้และสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำได้ด้วยตนเอง	 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกเป็นกำรยืนยันระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน

ของสถำนศึกษำ	 ผลที่ได้จำกกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอกนั้น	 จะต้องสำมำรถน�ำไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้ด้วย	

รำยละเอียดกำรจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	 

ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ประกอบด้วย

	 ๑.	ก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 ๒.	จัดท�ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำ

	 ๓.	ด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 ๔.	ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ

	 ๕.	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำ

	 ๖.	จัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

	 รำยละเอียดแต่ละเรื่องสรุปดังนี้

ตอนที่ ๒
แนำวทางการพัฒนำาระบบการประกันำคุณภาพ

การศึกษาภายในำสถานำศึกษา
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๑.		 ก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	

	 สถำนศึกษำประกำศใช้มำตรฐำนและเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกระดับกำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ

ให้เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ	 เป็นไปได้ในกำรปฏิบัติจริง	 ด้วยกำรสร้ำง

ควำมรู ้	 ควำมเข้ำใจให้กับครู	 บุคลำกร	 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	 ตัวแทน 

ผู้ปกครอง	ชุมชน	และผู้เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ด�ำเนินกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำ	

หลักสูตรสถำนศึกษำ	 จุดเน้น	 บริบท	 ควำมต้องกำร	 ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ	 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ	 น�ำมำก�ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำและประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำโดยผ่ำนควำมเห็นชอบ 

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ	 ทั้งนี้	 สถำนศึกษำ

สำมำรถก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพิ่มเติมได้	 พิจำรณำก�ำหนด

เป้ำหมำยควำมส�ำเร็จทั้งเชิงปริมำณ	 หรือเชิงคุณภำพในปีกำรศึกษำปัจจุบัน	 

โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศผลกำรด�ำเนินงำนของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำอย่ำงเหมำะสม

และเป็นไปได้	

๒.	 จัดท�ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ	
	 ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	

	 แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 ต ้องสอดคล ้องกับ 

สภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ�ำเป็นของสถำนศึกษำและมีกำรจัดท�ำอย่ำงเป็น

ระบบ	สถำนศึกษำต้องจัดท�ำแผน	๒	ประเภท	ดังนี้

 ๑) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	 เป็นแผนระยะกลำง	 

๓	 –	 ๕	 ปี	 โดยสถำนศึกษำสำมำรถน�ำแนวคิดกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์มำใช้ในกำร 

จัดท�ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ	 ด้วยกำรวิเครำะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อนของปัจจัย

ภำยในสถำนศึกษำ	วิเครำะห์โอกำส	และอุปสรรคของปัจจัยภำยนอกสถำนศึกษำ	
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ประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ	 ก�ำหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้ำประสงค	์

ก�ำหนดกรอบกลยุทธ์/กลยุทธ์กำรพัฒนำ	 ก�ำหนดแผนงำน	 โครงกำร	 กิจกรรม

รองรับพร้อมประมำณกำรงบประมำณ	 ทรัพยำกรที่ใช้สนับสนุนกำรด�ำเนินงำน

ของสถำนศึกษำ	

 ๒) แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 (Action	 Plan)	 เป็นกำรน�ำแผนพัฒนำกำร

จัดกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ	 ด้วยกำรวิเครำะห์ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของ 

สถำนศึกษำ	 วิเครำะห์ประมำณกำรงบประมำณรำยรับ	 รำยจ่ำย	 จัดล�ำดับควำม

ส�ำคัญของโครงกำร	 พร้อมกับจัดท�ำรำยละเอียดของโครงกำร	 กิจกรรม 

ที่ครอบคลุมมำตรฐำนของสถำนศึกษำด้ำนคุณภำพของผู้เรียน	 กระบวนกำร

บริหำรและจัดกำร	กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์/จัดกำรเรียนกำรสอน	นโยบำย

และจุดเน้นของหน่วยงำนต้นสังกัด	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำบรรลุ

ตำมวิสัยทัศน์	ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	และเพื่อแก้ไขปัญหำหรือ

ปรับปรุงจุดอ่อนของสถำนศึกษำ	

	 ทั้งนี้	 สถำนศึกษำต้องน�ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ�ำของสถำนศึกษำ	 เสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ควำม

เห็นชอบก่อนน�ำไปใช้จริง

๓.	 ด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	

	 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก�ำหนดน้ัน	

สถำนศึกษำต้องมีระบบกลไกกำรบริหำรและจัดกำรที่เหมำะสมกับบริบทของ

แต่ละสถำนศึกษำ	 ไม่เป็นภำระกับครูหรือผู้เกี่ยวข้องมำกเกินไป	 สถำนศึกษำ 

ต้องด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ�ำป	ี 

มีกำรก�ำกับ	 ติดตำม	 ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของแผนงำน	

โครงกำร	กิจกรรมต่ำง	ๆ	เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด	บรรลุเป้ำหมำยระดับใด	
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โดยสำมำรถใช้แนวคิด	 ทฤษฎีหรือผลงำนวิจัยที่เน้นควำมร่วมมือของผู้เก่ียวข้อง

ทุกฝ่ำย	เช่น	กำรบริหำรเชิงระบบ	(System	Approach)	กำรใช้วงจรกำรพัฒนำ

คุณภำพ	 (PDCA)	 กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน	 (School	 Based	 

Management)	 กำรบริหำรแบบมุ่งสัมฤทธิ์	 (Total	 Quality	Management)	 

กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ	 (Quality	 System	 Management)	 

กำรใช้ห่วงโซ่คุณภำพ	(Chain	of	quality)	เป็นต้น	หรือสถำนศึกษำสำมำรถสร้ำง

และพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรและจัดกำรของตนเองก็ได้	นอกจำกนี้	สถำนศึกษำ

ควรจัดระบบอ่ืน	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ระบบพัฒนำวิชำกำร	 ระบบพัฒนำครูและ

บุคลำกร	ระบบกำรจัดกำรสภำพแวดล้อม	ระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ	ระบบ 

กำรนิเทศภำยใน	 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 เป็นต้น	 ซึ่งเป้ำหมำยส�ำคัญ 

ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	คือ	วัฒนธรรมคุณภำพที่เกิดขึ้น

ในสถำนศึกษำ	

๔.	 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	

	 กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	 

เป็นระบบและกลไก	 ในกำรควบคุม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่ด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง	

ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำร	 กระท�ำโดยบุคลำกรในหน่วยงำนหรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	สถำนศึกษำต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรประเมินเชิงคุณภำพที่สะท้อน

จุดเด่น	 และจุดควรพัฒนำที่เกิดขึ้นจำกกำรกำรด�ำเนินงำน	 ผสมผสำนกับ 

กำรประเมินเชิงปริมำณควบคู่กันไป	 สถำนศึกษำต้องก�ำหนดหรือมอบหมำย 

ผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำกำรปฏิบัติงำน

ของครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำตำมบทบำทและหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย	 

และระดับสถำนศึกษำให้ชัดเจน	 วิเครำะห์มำตรฐำนและเป้ำหมำยตำมมำตรฐำน
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กำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีประกำศใช้	 ก�ำหนดวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและ

เครื่องมือที่หลำกหลำยและเหมำะสม	 ด�ำเนินกำรประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	 อย่ำงน้อยภำคเรียนละ	 ๑	 ครั้ง	 พร้อมทั้ง

สรุปรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 เพ่ือน�ำผล 

กำรประเมินคุณภำพภำยในไปจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

ต่อไป

๕.		 ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

		 เป็นกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและ

แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีของสถำนศึกษำ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้

ปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	

ประเด็นที่สถำนศึกษำติดตำมผล	 ได้แก่	 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ	เช่น	กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ	กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้	

กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้	 กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้	 กำรพัฒนำ

บุคลำกร	กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร	กำรจัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้	

เป็นต้น	 และกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีของสถำนศึกษำ	 

ว่ำด�ำเนินงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำย	ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จที่ก�ำหนดหรือไม่	อย่ำงไร	

สถำนศึกษำสำมำรถติดตำมผลระหว่ำงและเมื่อเสร็จสิ้นกำรด�ำเนินงำนก็ได	้ 

สถำนศึกษำควรก�ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมผล	 ก�ำหนดปฏิทินปฏิบัติงำน

ติดตำมผล	 วิเครำะห์และก�ำหนดกรอบพร้อมกับสร้ำงเครื่องมือติดตำมผล	 

จัดท�ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ	 และรำยงำนผลกำรติดตำมอย่ำงน้อยภำคเรียนละ	

๑	ครั้ง



แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

22

๖.		 จัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	

 รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment	 Report	 :	 SAR)	 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่ดี	 ต้องสะท้อนคุณภำพของผู้เรียนและ
ผลส�ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ	สถำนศึกษำต้องน�ำผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในมำจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	 โดยรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ	
ข้อมูลท่ัวไปและผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละ
มำตรฐำนไปจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรูปแบบรำยงำนที่สถำนศึกษำ
ก�ำหนด	อำจเสนอเป็นควำมเรียง	กำรบรรยำยประกอบแผนภูมิ	รูปภำพหรือกรำฟ	ฯลฯ	
ตำมบริบทของสถำนศึกษำ	โดยใช้ภำษำที่อ่ำนเข้ำใจง่ำย	กระชับ	ชัดเจน	น�ำเสนอ
ข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ	 สำระส�ำคัญรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
แบ่งเป็น	 ๒	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่	 ๑	 บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร	 และส่วนท่ี	 ๒	 ผลกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 โดยแต่ละมำตรฐำนน�ำเสนอใน	 ๓	 ประเด็น	 คือ	 
๑)	 คุณภำพในแต่ละมำตรฐำนอยู่ในระดับใด	 ๒)	 มีหลักฐำนในกำรอ้ำงอิงผลกำร
ประเมินตำมประเด็นพิจำรณำของแต่ละมำตรฐำนอย่ำงไร	 ๓)	 สถำนศึกษำจะมี
กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ดีขึ้น 
กว่ำเดิมได้อย่ำงไร	 สถำนศึกษำอำจแนบภำคผนวกที่น�ำเสนอหลักฐำนข้อมูลส�ำคัญ	
หรือเอกสำรอ้ำงอิงต่ำง	 ๆ	 ได้ตำมควำมเหมำะสม	 น�ำเสนอรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ตอ่คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ควำมเห็นชอบ	และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำว
ต่อหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลเป็นประจ�ำทุกปี	 เผยแพร่รำยงำน
ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง	 และเตรียมรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกต่อไป	
	 	 ทั้งนี้	 สถำนศึกษำแต่ละแห่งและหน่วยงำนต้นสังกัด	 ต้องน�ำข้อมูลจำก
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจำกกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกจำกส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	(องค์กำร
มหำชน)	 ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ

และต่อเนื่อง	ยั่งยืนต่อไป



ตอนที่ ๓
กรณีศึกษา
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 	 โรงเรียนอนุบำลคุณภำพ	 เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยตั้งอยู ่
ในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มีครูและบุคลำกร	 รวม	 ๒๕	 คน	 
มีนักเรียน	 รวมทั้งสิ้น	 ๓๒๕	 คน	 เด็กปฐมวัยมำจำกครอบครัวหลำกหลำยอำชีพ
และหลำยระดับกำรศึกษำ	 เด็กส่วนใหญ่อำศัยอยู่กับปู่	 ย่ำ	 ตำ	 ยำย	 เนื่องจำก 
พ่อ	 แม่ต้องไปประกอบอำชีพหรือท�ำงำนท่ีอื่น	 โรงเรียนอนุบำลคุณภำพเปิดสอน
ระดับปฐมวัย	๒	ระดับชั้นคือ	ชั้นอนุบำล	๒	(เด็ก	๔-๕	ขวบ)	และชั้นอนุบำล	๓	
(เด็ก	๕-๖ขวบ)	ระดับชั้นละ	๕	ห้องเรียน	รวม	๑๐	ห้อง	จัดกระบวนกำรเรียนรู้
ปฐมวัยตำมแนวคิดไฮสโคป	 (High	 Scope)	 ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน	
(SBM)	 และแนวคิดเชิงระบบ	 PDCA	 จนประสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำน 
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ได้รับกำรยอมรับจำก
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้	 ศึกษำดูงำนกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยตำมแนวคิดไฮสโคป	(High	Scope)	และได้ท�ำบันทึกควำมร่วมมือ	(MOU)	
กับโครงกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำด้วยกำรศึกษำปฐมวัยที่มีคุณภำพ	 (RIECE	 
Thailand)	 ด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู ้ปฐมวัยตำมแนวคิด 
ไฮสโคป	(High	Scope)	และเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูปฐมวัยตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย	 RIECE	Thailand	 รูปแบบ	On-site	 training	 ผลกำรประเมินตนเองใน
ภำพรวมอยู่ในระดับ	ยอดเยี่ยม

ตอนที่ ๓
กรณีศึกษา

โรงเรียนอนุบำลคุณภำพกรณีศึกษำ
ที่	๑
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	 	 โรงเรียนอนุบำลคุณภำพ	 มีข้ันตอนกำรด�ำเนินงำนพัฒนำระบบกำร

ประกันคุณภำพภำยใน	สรุปได้ดังนี้

 ๑. ขั้นเตรียมการและสร้างความตระหนัก 

	 	 ๑.๑	 จัดประชุมครู	 ผู ้ปกครอง	 และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

เพื่อชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจถึงควำมส�ำคัญของกำรประกันคุณภำพภำยในซึ่งจะน�ำไป

สู่กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	 บทบำท	 และภำรกิจของครู	 ผู้ปกครอง	 

และกรรมกำรสถำนศึกษำ	 รวมทั้งสอบถำมควำมคิดเห็นและควำมสมัครใจ 

ในกำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน 

ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ

	 	 ๑.๒	 ด�ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน	 

๔	งำน	 ได้แก่	 งำนวิชำกำร	 งำนบุคลำกร	 งำนงบประมำณ	และงำนบริหำรทั่วไป	 

มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	

คณะกรรมกำรนิเทศภำยใน	 และคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ

	 	 ๑.๓		วำงแผนกำรด�ำเนินงำนโดยกำรจัดท�ำแผนงำน/โครงกำร/

กิจกรรมตำมภำรงำนของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ

 

 ๒. ขั้นด�าเนินการ 

	 	 ๒.๑	 ก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยยึดมำตรฐำน 

กำรศึกษำปฐมวัย	 เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ	จัดท�ำเป็นมำตรฐำน

กำรศึกษำปฐมวัยจ�ำนวน	 ๓	 มำตรฐำนโดยเพิ่มรำยละเอียดในประเด็นพิจำรณำ 

ข้อ	 ๓.๒	 ในมำตรฐำนท่ี	 ๓	 เป็น“จัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดไฮสโคป	 

(High	Scope)	โดยยึดหลักกำรตำมวงล้อแห่งกำรเรียนรู้	 (Wheel	of	Learning)	 

ที่เน้นให้เด็กเรียนรู ้แบบลงมือกระท�ำ	 (Active	 Participatory	 Learning)	 

สร้ำงองค์ควำมรู ้ด้วยตนเอง	 ผ่ำนมุมเล่นที่หลำกหลำย	 ท่ีมีส่ือและกิจกรรม 
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ที่เหมำะสมกับพัฒนำกำรของเด็ก	 ส่งเสริมให้เด็กมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้

และแก้ปัญหำอย่ำงสันติวิธี	 ภำยใต้บรรยำกำศของกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง 

ครูกับเด็ก”

	 	 ๒.๒	 ก�ำหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้ำหมำยควำมส�ำเร็จ	 และจัดท�ำแผน

พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 โดยค�ำนึงถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ

รัฐบำล	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	มำตรฐำนของสถำนศึกษำ	ผลกำรประเมิน

ภำยนอกรอบท่ีผ่ำนมำ	 รวมทั้งข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	

ข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำทุกด้ำนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับครูและเด็กปฐมวัย	

จุดเด่น	และจุดที่ควรพัฒนำของสถำนศึกษำของ	สภำพปัญหำ	ควำมต้องกำรและ

ควำมคำดหวังของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อสถำนศึกษำ

	 	 ๒.๓	 จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีโดยจัดท�ำโครงกำร/กิจกรรมให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำและงำนทั้ง	 ๔	 งำน	

ตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ	และระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

	 	 ๒.๔	 จัดท�ำแผนงำน/โครงกำรส ่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง	

แบ่งออกเป็น	๒	ส่วน	ดังนี้

	 	 	 ๑)	 กิจกรรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

	 	 	 	 -	 กิจกรรมกำรจัดท�ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย	

ตำมแนวคิดไฮสโคป	(High	Scope)

	 	 	 	 -	 กิจกรรมกำรจัดกำรประชุมปฏิบัติกำร	 “เทคนิคกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ปฐมวัยตำมแนวคิดไฮสโคป	(High	Scope)”

	 	 	 	 -	 กิจกรรมกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด

ไฮสโคป	(High	Scope)	โดยใช้กระบวนกำร	PLC

	 	 	 	 -	 กิจกรรมกำรประเมินและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
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	 	 	 ๒)	 กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย

	 	 	 	 -	 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้ตำมแนวคิดไฮสโคป	 (High	

Scope)	

	 	 	 	 -	 กิจกรรมกำรพัฒนำผู้ปกครองเด็ก	 “กำรอบรมเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัย”

	 	 	 	 -	 กิจกรรมพำนิทำนกลับบ้ำน

	 	 	 		 -	 กิจกรรมค่ำยวิชำกำรปฐมวัย	

	 	 	 	 -	 กิจกรรมกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้

	 	 	 	 -		กิจกรรมตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย	

โดยจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย

	 	 	 	 -	 กิจกรรมกำรเยี่ยมบ้ำนเด็กปฐมวัย

	 	 	 	 -	 กิจกรรมกำรประเมินพัฒนำกำร	 และกำรจบหลักสูตร 

กำรศึกษำปฐมวัย

	 	 ๒.๕	 ด�ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง	 มีกำรประชุม

คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 ได้แก่	 ประชุมครู

วำงแผนกำรจัดกิจกรรมตำมกิจวัตรประจ�ำวัน	 สัปดำห์ละ	 ๑	 ครั้ง	 ประชุมครู 

เพื่อกำรปรับปรุง	แก้ไขปัญหำเด็กปฐมวัย	เดือนละ	๑	ครั้ง	ประชุมคณะกรรมกำร

ติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำภำคเรียนละ	๑	ครั้ง

 ๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงาน 

	 	 ๓.๑	 นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยคณะ

กรรมกำรนิเทศภำยในภำคเรียนละ	๑	ครั้ง	

	 	 ๓.๒	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	PLC	และทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน	(AAR)

	 	 ๓.๓	 ประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยภำคเรียนละ	๑	ครั้ง



แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

29

	 	 ๓.๔	 ประเมินและพัฒนำหลักสูตรโดยคณะครูผู้สอนทุกคน	 เมื่อสิ้น 

ปีกำรศึกษำ

	 	 ๓.๕	 ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 โดยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำภำคเรียนละ	๑	ครั้ง

	 	 ๓.๖	 วิเครำะห์ผลกำรประเมิน	 เพื่อหำจุดเด่น	 จุดท่ีควรพัฒนำ	 

และจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปีเผยแพร่แก่ผู ้ เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ครู	 ผู ้ปกครอง	 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นสังกัด	และสำธำรณชน

	 ๔.	ขั้นน�ำสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำ

	 	 -	 น�ำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำไป

วิเครำะห์จุดเด่น	จุดที่ควรพัฒนำ	เพื่อเป็นข้อมูลสำนสนเทศในกำรวำงแผนพัฒนำ

หลักสูตรและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้	 และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำ

คุณภำพเด็กปฐมวัย	 รวมทั้งเป็นข้อมูลในกำรเตรียมรับกำรประเมินภำยนอก 

รอบต่อไป
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แผนภำพที่	๓	กระบวนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน

	 ของโรงเรียนอนุบำลคุณภำพ
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แผนภาพที) 3 แผนภาพกระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ 
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	กระบวนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ด้วยกระบวนกำร	๕	ร่วม

	 โรงเรียนประถมศึกษำแห่งหนึ่งตั้งอยู่จังหวัดสระบุรี	 มีแนวคิดในกำรสร้ำง

โอกำสเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มีควำมเหมำะสมกับสภำพและบริบทของ

โรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตนิคมสร้ำงตนเอง	 ประชำชนมีอำชีพเป็นเกษตรกรและ

รับจ้ำง	 นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต�่ำกว่ำเป้ำหมำย	 โดยน�ำกระบวนกำร	 

๕	 ร่วม	คือ	 “ร่วมคิด	 ร่วมท�ำ	 ร่วมน�ำเสนอ	 ร่วมรับผิดชอบ	และร่วมภำคภูมิใจ”	 

มำใช้ในกำรบริหำรและจัดกำร	 มีกำรท�ำงำนเป็นทีมร่วมกันของผู ้บริหำร 

สถำนศึกษำ	 ครู	 บุคลำกร	 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	 ผู้น�ำชุมชน	 ผู้ปกครอง

นักเรียน	 เครือข่ำยผู้ปกครอง	 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำคุณภำพ 

ของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง	 ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรำงวัลรำงวัลชนะเลิศ	 

กำรประกวดผลิตภัณฑ์สหกรณ์นักเรียนดีเด่น	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	๒๕๖๒	โรงเรียน

ขนำดเล็กที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศมีค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ	NT	O-NET	สูงกว่ำ

ระดับประเทศทุกวิชำ	 ๓	 ปีกำรศึกษำต่อเนื่อง	 โดยมีกระบวนกำรพัฒนำ	 

ดังแสดงในแผนภำพที่	๔

 

กรณีศึกษำ
ที่	๒
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แผนภาพที่ 4 แสดงกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยกระบวนการ ๕ ร่วม 
  

การขบัเคลือ่นคณุภาพสูม่าตรฐาน 

 วิเคราะห์สภาพปัญหาและความจําเป็น 
 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการ

ให้บริการ 
 ประชุมปฏิบัติการผู้ปกครอง ชุมชน และครู

สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี กําหนด

โครงการ/กิจกรรมตอบสนองนโยบาย       
จุดเน้นและความต้องการ 

 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนแบบบูรณา
การ เช่น พ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพื่อน       
วางทุกงานอ่านทุกคน ห้องสมุดเคลื่อนท่ี 
แข่งขันตอบปัญหา หนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น 

 ใช้เครือข่ายพันธมิตรพัฒนาคุณภาพ 
 รวบรวมร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 

เกดิวฒันธรรมคณุภาพทีย่ั่งยนื 
 เวทีวิชาการเปิดโรงเรียนสู่บ้าน 
 นําเสนอผลความสําเร็จทางเว็บไซต์ 

สื่อสังคม เอกสารวิชาการ 
 ขอรับการประเมินรับรางวัลต่างๆ 
 

การนาํความเปลีย่นแปลงสูส่ถานศกึษา 

 รู้ตน (เรียนรู้จุดอ่อน อุปสรรค) 
 รู้ทัน (เปลี่ยนแปลงคุณภาพท้ัง

ระบบให้ทันการณ์) 
 สร้างสรรค์พัฒนา (เกิด

กระบวนการ แบบอย่างท่ีดี) 

ร่วมคิด

ร่วมทํา

ร่วม
นําเสนอ

ร่วม
รับผิดชอบ

ร่วม
ภาคภูมิใจ

การประเมนิความสาํเรจ็ตามมาตรฐาน 

 ใช้กระบวนการนิเทศภายใน 
 ติดตามตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 

ประสิทธิผลการจัดการเรียนการ
สอนของครู กระบวนการบริหาร
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน (AAR) 

 รับการนิเทศ ติดตามจากต้นสังกดั 
 สรุปการประเมินคุณภาพ

การศึกษาและจดัทํารายงาน SAR 

แผนภำพที่	๔	แสดงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยกระบวนกำร	๕	ร่วม
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	 โรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็กแห่งหนึ่ง	 มีครูจ�ำนวน	 ๕	 คน	 มีนักเรียน

จ�ำนวน	 ๙๗	 คน	 เปิดสอนระดับชั้นอนุบำลปีที่	 ๒	 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่	 ๖	 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรแต่งตั้งมำท�ำหน้ำท่ีผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน	 เมื่อต้นปี

กำรศึกษำ	๒๕๕๙	หลังจำกมำรับต�ำแหน่งได้น�ำแนวคิด	“ห่วงโซ่คุณภำพ”	(Chain	

of	 quality)	 ในกำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มี

ควำมเข้มแข็ง	ดังนี้

 ๑. สร้างความเข้าใจให้กับครู	 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 

ผู้ปกครองนักเรียน	 ผู้น�ำทำงศำสนำ	 ผู้น�ำชุมชน	 ด้วยกำรจัดประชุมและเสวนำ 

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น	๓	ครั้ง	เพื่อวิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของ 

ผู้เกี่ยวข้อง	 ก�ำหนดอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนท่ีชัดเจน

ร่วมกัน	คือ	“กำรศึกษำของเด็ก	ช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดี”

 ๒. จัดระบบบริหารและการน�าองค์กรให้ชัดเจน	 โดยจัดท�ำแผน

พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนซึ่งถือเป็นแผนระยะยำวท่ีสถำนศึกษำใช้เป็น

แนวทำงในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 มุ่งเน้นกระบวนกำรสร้ำงคุณภำพ

มำตรฐำนกำรศึกษำที่สถำนศึกษำก�ำหนดจำกกำรประชุม	 เสวนำ	 แลกเปล่ียน

ควำมคิดเห็น	 กำรจัดระบบบริหำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนดผู้รับผิดชอบหลัก	

ค�ำนึงถึ งหลักกำรมีส ่วนร ่วม	 ควำมถนัดและควำมต ้องกำรของบุคคล	 

ใช้เทคโนโลยีในกำรจัดระบบสำรสนเทศ	 มีกำรก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำน 

ตำมระบบ	 สร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภัย	 และเอื้อต่อบรรยำกำศกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียน	

เรียนรู้ห่วงโซ่คุณภำพโรงเรียนระดับประถมศึกษำกรณีศึกษำ
ที่	๓
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 ๓. การเสริมสร ้างศักยภาพบุคลากรให ้ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ในกำรวิเครำะห์	 ออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ	 มีทักษะในกำรจัดกระบวนกำรเรียน

กำรสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท�ำและได้ใช้กระบวนกำรคิด	 ตำมแนวกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอนแบบ	 Active	 Learning	 น�ำกระบวนกำรของชุมชนกำรเรียนรู้

ทำงวิชำชีพเป็นเวทีของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ

ศักยภำพบุคลำกรน�ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้เป็นครูมืออำชีพ

 ๔. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้	ตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถำนศึกษำผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง	 ครูใช้ส่ือและ

เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับผู้เรียน	ทันยุค	ทันสมัย	พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน

และพัฒนำคุณภำพผู้เรียนรำยบุคคลจำกผลกำรประเมินผู้เรียนระหว่ำงเรียนด้วย

เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลตำมเป้ำหมำยในทุกชั่วโมงกำรสอน	 

น�ำนวัตกรรมมำใช้แก้ปัญหำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

 ๕. การมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ผู ้บริหำร	 ครู	 นักเรียน	 

ผู้ปกครอง	 ครอบครัว	 และชุมชน	 เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน

กำรขับเคลื่อนคุณภำพผู้เรียน	 ผู้ปกครอง	 ครอบครัว	 และชุมชน	 มีโอกำสได้ 

ตรวจสอบคุณภำพผู้เรียน	 คุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และคุณภำพกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอน	 เพื่อกำรพัฒนำและยืนยันคุณภำพให้เป็นกำรยอมรับจำก

ชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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แผนภำพที่	๕	ห่วงโซ่คุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ	(Chain	of	quality)

ปรับปรุงจำก	Evaluation	Indicators	for	Education	Reviews	in	Early	

Childhood	Services.	(๒๐๐๔)

	 สถำนศึกษำที่มีระบบบริหำรจัดกำรด้วยห่วงโซ่คุณภำพน�ำโดยผู้บริหำรที่

เป็นผู ้น�ำทำงวิชำกำรสูงจะเสริมสร้ำงศักยภำพครูผู้สอนให้เป็นบุคลำกรท่ีมี 

ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร	มีภำวะผู้น�ำทำงวิชำกำรเช่นเดียวกัน	ส่งผลต่อคุณภำพ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ	 กำรก�ำหนดเป้ำหมำยท่ีท้ำท้ำยแสวงหำ

วิธีกำรหรือนวัตกรรมใหม่ท่ีจะท�ำให้ผู้เรียนบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้	 จัดกำรเรียนรู้ท่ี

สนุกกระตุ้นให้คิดและทดลองท�ำ	 กำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติท�ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่ำงกันและกัน	 กำรจัดกำรศึกษำได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย	ผู้บริหำร	ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ครอบครัวและชุมชน	อันเนื่องมำจำก

กำรที่ทุกคนทุกฝ่ำยมีอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยที่ชัดเจนร่วมกันจำกควำมเช่ือมโยงของ 

กำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวมั่นใจได้ว่ำผู้เรียนมีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมท่ีสถำนศึกษำ

ก�ำหนดอย่ำงแน่นอน
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แผนภาพท่ี 5 ห่วงโซ่คุณภาพของการจัดการศึกษา 

แผนภาพที่ 5  แสดงแนวคิดห่วงโซ่คณุภาพ (Chain of quality) 
ปรับปรุงจาก  Evaluation Indicators for Education Reviews in Early Childhood Services. (๒๐๐๔) 

สถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้วยห่วงโซ่คุณภาพนําโดยผู้บริหารที่เป็นผู้นําทางวิชาการสูง 
จะเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนให้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ มีภาวะผู้นําทางวิชาการ
เช่นเดียวกัน  ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ การกําหนดเป้าหมายที่ท้าท้าย
แสวงหาวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่ที่จะทําให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ จัดการเรียนรู้ที่สนุกกระตุ้นให้คิด
และทดลองทํา การเรียนรู้สู่การปฏิบัติทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน การจัดการศึกษาได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชน  
อันเน่ืองมาจากการท่ีทุกคนทุกฝ่ายมีอุดมการณ์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันจากความเช่ือมโยงของ 
การปฏิบัติงานดังกล่าวมั่นใจได้ว่าผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามท่ีสถานศึกษากําหนดอย่างแน่นอน 

  

สร้าง 
ความเข้าใจ 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จัดระบบ
บริหารและ

การนําองค์กร
ให้ชัดเจน 

การ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
บุคลากร 

การจัดการ
เรียนการ
สอนท่ีมี
คุณภาพ 

1. ผู้เรียนรู้ เพ่ือสร้างงาน 
    และคุณภาพชีวิตที่ดี  
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
    นวัตกรรม เพ่ือสังคม 
    ที่มั่นคง มั่นคั่ง และ 
    ยั่งยืน  
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง 
    เพ่ือสันติสุข 

ผลลัพธ์ 
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	 โรงเรียนอนุบำลคุณภำพ	 เป็นสถำนศึกษำขนำดใหญ่	 มีกำรจัดระบบ 
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำด้วยกระบวนกำร	 PDCA	 เป็นเครื่องมือในกำร
ก�ำกับ	 ติดตำม	ตรวจสอบ	พัฒนำและจัดเก็บข้อมูลจำกกำรปฏิบัติงำนตำมสภำพจริง	
ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในกำรวำงระบบและด�ำเนินงำนโดย
ผ่ำนกิจกรรมวิเครำะห์องค์กรท่ีสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนตำมบริบทของ 
สถำนศึกษำและสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	มีกำรสรุปประเมิน
และรำยงำนผลกำรก�ำกับ	 ติดตำม	 ตรวจสอบและประเมินผลคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำให้กับผู้เกี่ยวข้องทรำบและน�ำผลจำกกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำไปปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยมีกระบวนกำรด�ำเนินงำน 
	 ๘	 ขั้นตอน	 คือ	 ๑)	 ก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และก�ำหนดกำรปฏิบัติงำน 
กำรบริหำรงำนภำยใน	 ๘	 ฝ่ำย	 คือ	 ฝ่ำยวิชำกำร	 ฝ่ำยบุคลำกร	 ฝ่ำยจริยธรรม	 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน	 ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน	 ฝ่ำยบริกำรสัมพันธ์ชุมชน	 ฝ่ำยอำคำร
สถำนที่	 และฝ่ำยนโยบำย	 ซึ่งมีกำรจัดท�ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ	 ขั้นพื้นฐำนที่สอดคล้องกับก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ	๒)	 จัดท�ำแผน
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ	๓)	 จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ	๔)	 ด�ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ	 ๕)	 ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ	 
โดยคณะกรรมกำรบริหำรภำยใน	 ๘	 ฝ่ำย	 ๖)	 ประเมินคุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ	๗)	จัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี	และ	๘)	พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง	 และเป็นระบบส่งผลให้ได้รับควำมมั่นใจต่อระบบกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของสถำนศึกษำจำกพ่อแม่	 ผู ้ปกครอง	 คณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	ชุมชน/ท้องถิ่น	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี	ซึ่งมี	ดังนี้

	กระบวนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำย
ในสถำนศึกษำ	โรงเรียนอนุบำลคุณภำพ

กรณีศึกษำ
ที่	๔



แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

37

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลคุณภาพ 
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ระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนบุาลคณุภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

วิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์กร
จากการทํา SWOT

โครงการพัฒนาคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กําหนดมาตรฐานการศึกษา กําหนดวิธีปฏิบัติงานการ
บริหารงานภายใน (๘ ฝ่าย) 

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษา (๘ ฝ่าย) 

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 

 

โครงการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 


โครงการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ประชุมทบทวนฝ่าย

จัดทํารายงานประจําปี 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

ไม่พบ

พบ
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	 โรงเรียนขนำดเล็กที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษำปีที่	 ๖	

นักเรียนจ�ำนวน	 ๑๐๕	 คน	 ซึ่งส่วนมำกอำศัยอยู ่ในปกครองของปู่ย่ำตำยำย	 

ขำดควำมอบอุ่น	 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนต�่ำ	 และเสี่ยงต่อกำรถูกยุบเน่ืองจำกอยู่ใน

เขตบริกำรของโรงเรียนแม ่ เหล็กที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรดึงดูดสู ง	 

เป็นควำมท้ำทำยที่โรงเรียนต้องแสวงหำกลยุทธ์ในกำรรับมืออย่ำงรัดกุม	 

จำกกำรวิเครำะห์โอกำสในกำรพัฒนำ	 โรงเรียนมีผู้บริหำรโรงเรียนและครูทุกคน 

มีจิตวิญญำณของควำมเป ็นครูมีควำมเข ้ำ ใจธรรมชำติของสังคมและ 

กำรเปลี่ยนแปลง	 มีควำมสัมพันธ์ที่ ดีกับชุมชน	 จึงเกิดรูปแบบกำรพัฒนำ 

ที่เรียบง่ำยในวิถีกำรท�ำงำนปกติอิงแนวคิดร่วมแรงรวมใจกับชุมชน	 (Community- 

Collaborative	 Approach)	 และบริหำรจัดกำรหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนอิง

แนวคิด	Team-Teaching	และควบคุมคุณภำพด้วยกระบวนกำร	PLC	ทั้งระหว่ำง

ทีมครูผู้สอน	 และระหว่ำงครูกับชุมชน	 ส่งผลให้นักเรียนมีผลทดสอบระดับชำติ 

ทั้ง	NTและ	O-NET	สูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีกำรศึกษำ	๒๕๕๘	 -	๒๕๖๑	นักเรียน 

และชุมชนมีควำมรักและศรัทธำต่อโรงเรียน	 เข้ำมำร่วมแรงร่วมพลังพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำของลูกหลำนให้ยั่งยืนตลอดไป	ดังแสดงในแผนภำพที่	๖	

โรงเรียนวิถีคุณภำพกรณีศึกษำ
ที่๕
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แผนภำพที่	๖	รูปแบบกำรบริหำรงำนเชิงระบบ	(PDCA)	โรงเรียนวิถีคุณภำพ

 

ชั้นประเมินและใช้ผลประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ขั้นด�าเนินการและควบคุมคุณภาพ

ครูและผู้ปกครอง

ร่วมแรงร่วมพลังด�าเนินการ

จัดการเรียนการสอนและควบคุม

คุณภาพผู้เรียน

ครู ผู้ปกครอง

และชุมชนร่วมประเมิน

มาตรฐานสถานศึกษา

และใช้ผลประเมินเป็นฐาน

การพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง

ครู ผู้ปกครองและชุมชน

ร่วมก�าหนดและพัฒนา

มาตรฐานสถานศึกษา

ขั้นวางแผนพัฒนาคุณภาพ : ครู ผูปกครอง ชุมชน ร่วมกัน

¦ ครูทุกคนท�ำ	SAR	ของตนเอง

¦	 ครูทุกคนรำยงำนคุณภำพผู้เรียนต่อครูในทีม	โรงเรียน 

ผู้ปกครองและชุมชน

¦	 ครู	ผู้ปกครอง	ชุมชน	กรรมกำรสถำนศึกษำ	ร่วมประเมิน

สถำนศึกษำ

¦	 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำร่วมวิเครำะห์ควำมส�ำเร็จ 

ตำมเป้ำหมำย	จุดแข็ง	จุุดพัฒนำ	เพื่อพัฒนำต่อเนื่อง

¦ ก�ำหนดคุณภำพผู้เรียน	 ¦ ก�ำหนดบทบำทกำรร่วมพัฒนำของครู

¦ ก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำ	 	 และชุมชน

¦ ก�ำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำ

¦ ครูร่วมกันสร้ำงทีมและเป้ำหมำยพัฒนำคุณภำพนักเรียน	
:	ทีมปฐมวัย,	ทีม	ป.๑-๓	และทีม	ป.๔-๖

¦	 ครูแต่ละคนควบคุมคุณภำพกำรเรียนกำรสอนด้วย 
test-led	strategy	(สอน	สอบ/ประเมิน	และบันทึกผล
กำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ)	ทีมแต่ละชั้น	ควบคุมคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอน/คุณภำพนักเรียน	และนิเทศภำยใน 
ด้วยกระบวนกำร	PLC

¦	 ครูและผู้ปกครอง	สร้ำงรูปแบบควบคุมคุณภำพนักเรียน
ด้วยเครือข่ำยสังคมออนไลน์
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	 โรงเรียนอนุบำลคุณธรรมเป ็นโรงเรียนขนำดใหญ่	 มีกระบวนกำร 

ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	๕	องค์ประกอบ	ดังนี้

 ๑) มีการก�าหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ	 จำกกำรวิเครำะห์จุดเน้น	

บริบท	ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ	นโยบำยและจุดเน้นจำกหน่วยงำนต้นสังกัด	

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับต่ำง	 ๆ	 และจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและ

ภำยนอกที่ผ่ำนมำ	 มำก�ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน	 ที่จะน�ำไปสู่กำรจัดท�ำ

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	

 ๒) การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน	 มีกำรออกแบบระบบกำรท�ำ 

แผนงำนโครงกำรหรือกิจกรรมรองรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 

โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้

ทำงวิชำชีพ	(PLC)	และมีกระบวนกำรนิเทศ	ก�ำกับติดตำม	ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน

 ๓) การประเมินความส�าเร็จตามมาตรฐาน มีกำรนิเทศ	 ติดตำม	 

ตรวจสอบ	 จำกหลำยระดับโดยยึดหลักกำรกระจำยอ�ำนำจแบบมีส่วนร่วม	 

จำกผู้บริหำร	หัวหน้ำกลุ่มงำน	หัวหน้ำกลุ่มสำระ	หัวหน้ำงำน	และมีกำรประเมิน

และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	โดยใช้กระบวนกำรที่หลำยหลำย	เช่น	กำรทบทวน

หลังปฏิบัติงำน	(After	action	review	:	AAR)	ผ่ำนกระบวนกำร	PLC	เพื่อสรุป

ผลและหำแนวทำงในกำร	

 ๔) การน�าการเปลี่ยนแปลงสู ่สถานศึกษาและการสร ้างคุณค ่า 

แก่วงวิชาการ	 มีกระบวนกำรด�ำเนินงำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในมีประสิทธิผล	

ก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม	 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ 

	กระบวนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ	โรงเรียนอนุบำลคุณธรรม	

กรณีศึกษำ
ที่	๖
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ในกำรอ่ำน	 กำรเขียน	 กำรสื่อสำร	 และกำรคิดค�ำนวณ	 มีกำรคิดวิเครำะห ์

มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ครูท�ำหน้ำที่เป็น	Coach	ใช้กำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนในรูปแบบ	 PBL	 (Project-Based	 Learning)	 ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมที่มีกำรวำงแผน 

กำรด�ำเนินกำรระยะยำวในรูปแบบของแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 และ 

แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 และก่อให้เกิดคุณภำพด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญอย่ำงหลำยหลำย	 เช่น	 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้

ด้วยกระบวนกำร	๕	Steps	 (QSCCS)	บันได	๕	ขั้น	 (๕L)	 จัดกำรเรียนกำรสอน 

โดยใช้รูปแบบ	 STEM	 จัดกำรเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	

โดยใช้กระบวนกำรวิจัย	QPAR	เป็นต้น	

 ๕) การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน	มีกำรบริหำร

โดยยึดหลักกำรของระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 โดยกำรด�ำเนินกำรประกัน

คุณภำพรำยบุคคลที่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องด�ำเนินกำรพัฒนำตัวเอง

และคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ	 มีกำรประเมินและรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพ

รำยบุคคลเพื่อควำมมีประสิทธิและยั่งยืน	 ด�ำเนินกำรสร้ำงให้โรงเรียนเป็นสังคม

แห่งกำรเรียนรู้	ผ่ำนกระบวนกำรจัดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	(PLC)	
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แผนภำพที่	๗	กระบวนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน

	 ของสถำนศึกษำ	โรงเรียนอนุบำลคุณธรรม

ห น้ า  | ๒๓ 
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แผนภาพท่ี 7 กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลคุณธรรม 
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กระทรวงศึกษำธิกำร.	(๒๕๕๓).	กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓,ประกำศ	 ณ	 วันที่	 ๒	
เมษำยน	พ.ศ.	๒๕๕๓.	ม.ป.ป.	(เอกสำรอัดส�ำเนำ)

_______.	 (๒๕๖๑).	กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑. 
(เอกสำรอัดส�ำเนำ)

_______.	 (๒๕๖๑).	 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒.	 (๒๕๔๒).	 ราชกิจจานุเบกษา. 
เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก	(๑๙	สิงหำคม	๒๕๔๒).	

_______.	(๒๕๔๕).	ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๒๓ ก	(๑๙	ธันวำคม	
๒๕๔๕).	

ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน).	
(๒๕๕๔).	คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ 
-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ - ๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา (แก้ไข
เพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔).	 ค้นเมื่อ	 ๑๒	 ธันวำคม	๒๕๖๒,	 จำก	
http://www.onesqa.or.th/th/content-view/๙๒๑/๑๒๐๔/	

_______.	 (๒๕๖๐).	 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓).	 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร	 สมศ.	 
ครั้งที่	๑๐/๒๕๖๐.	ค้นเมื่อ	๑๒	ธันวำคม	๒๕๖๒,	จำก	https://webs.
rmutl.ac.th/assets/upload/files/๒๐๑๗/๑๑/๒๐๑๗๑๑๐๑๑๔ 

๑๘๒๗_๗๐๙๔๒.pdf	

บรรณานำุกรม
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_______.	 (๒๕๖๒).	 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี  

(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ.	 (๒๕๕๔).	 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓.	 กรุงเทพฯ	 :	 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด.	

_______.	 (๒๕๕๔).	 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. 

กรุงเทพฯ	:กระทรวงฯ.

_______.	 (๒๕๕๔).	แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓.	กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด.

_______.	 (๒๕๖๑).	 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ.	 กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด.	



ภาคผนวก
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กฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑

	 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ	 ๕	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระรำชบัญญัติ 

กำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ 

แห่งชำติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕	และมำตรำ	๔๗	วรรคสอง	แห่งพระรำชบัญญัติ 

กำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออก 

กฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้		 	 	 	 	 	 	

	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำพ.ศ.	๒๕๕๓

	 ข้อ	๒	ในกฎกระทรวงนี้

	 “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ”	 หมำยควำมว่ำ	 กำรประเมินผลและ 

กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละระดับ

และประเภทกำรศึกษำ	 โดยมีกลไกในกำรควบคุมตรวจสอบระบบกำรบริหำร

คุณภำพกำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดขึ้น	 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำม 

เช่ือมั่นให้แก่ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัด 

กำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และบรรลุเป้ำประสงค ์

ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล
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	 “ส�ำนักงำน”	 หมำยควำมว่ำ	 ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ	(องค์กำรมหำชน)	 	 	 	 	 	
	 ข ้อ	 ๓	 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำโดยกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำท่ีรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก�ำหนด	 พร้อมท้ังจัดท�ำแผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด�ำเนินกำร
ตำมแผนที่ก�ำหนดไว้จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ�ำทุกปี	
	 	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่งเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำน
ศึกษำมีหน้ำที่ในกำรให้ค�ำปรึกษำ	ช่วยเหลือ	และแนะน�ำสถำนศึกษำ	เพื่อให้กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
	 ข้อ	 ๔	 เมื่อได้รับรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำตำมข้อ	 ๓	
แล้วให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำจัดส่งรำยงำน
ดังกล่ำวพร้อมกับประเด็นต่ำง	 ๆ	 ที่ต้องกำรให้มีกำรประเมินผลและกำรติดตำม
ตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถำนศึกษำแห่งนั้นให้แก่ส�ำนักงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรประเมิน 
คุณภำพภำยนอก	
	 ให้ส�ำนักงำนด�ำเนินกำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินและกำร
ติดตำมตรวจสอบดังกล่ำว	 พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถำนศึกษำและหน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำนั้นๆ	 เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้เป็น

แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป	    
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	 ในกำรด�ำเนินกำรตำมวรรคสอง	 ส�ำนักงำนอำจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงำน

ที่ได้รับรองจำกส�ำนักงำนด�ำเนินกำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพ

และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้

	 	 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำนั้นติดตำม

ผลกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำม

วรรคสอง	เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 ข้อ	 ๕	 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรมีอ�ำนำจตีควำมและวินิจฉัย

ปัญหำอันเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๐	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๑

      

ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	
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หมำยเหตุ	 :–	 เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	 คือ	 โดยที่แนวทำง 

ในกำรด�ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	 และวิธีกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ไม่สอดคล้องกับหลักกำรประกันคุณภำพกำร

ศึกษำที่แท้จริง	 จึงส่งผลให้กำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยใน

และภำยนอกไม่สัมพันธ์กัน	 เกิดควำมซ�้ำซ้อนและคลำดเคลื่อนจำกกำรปฏิบัต	ิ

ท�ำให้ไม่สะท้อนควำมเป็นจริงและเป็นกำรสร้ำงภำระแก้สถำนศึกษำและ

บุคลำกรในสถำนศึกษำ	ตลอดจนหน่วยงำนต้นสังกัด	หน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล	และ

หน่วยงำนภำยนอกเกินควำมจ�ำเป็น	 สมควรปรับปรุงระบบ	 หลักเกณฑ์	 และ 

วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อให้มีกลไกกำรปฏิบัติที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินกำร

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละระดับ	 และเกิดประสิทธิภำพในกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ	จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

	 	 โดยที่มีประกำศใช ้กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่ก�ำหนดเป้ำหมำย

และยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต	

ประกอบกับมีนโยบำยให้ปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพ 

ทั้งภำยในและภำยนอกของทุกระดับก่อนจะมีกำรประเมินคุณภำพในรอบต่อไป	

จ�ำเป็นต้องปรับปรุงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้สอดคล้องกัน	 จึงให้ยกเลิก

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	 เรื่อง	 ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย	 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ลงวันที่ 	 ๒๗	 กรกฎำคม	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	 เรื่อง	 ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	 เพื่อประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ลงวันที่	 ๑๑	 ตุลำคม	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	 เร่ือง	 ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ลงวันท่ี	 

๒	มีนำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 	 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 มำตรำ	 ๙	 (๓)	 ได้ก�ำหนดกำรจัดระบบ	 โครงสร้ำง	 
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และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักท่ีส�ำคัญข้อหนึ่ง	 คือ	 มีกำรก�ำหนด

มำตรฐำนกำรศึกษำ	 และจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและ

ประเภทกำรศึกษำโดยมำตรำ	 ๓๑	 ให้กระทรวงมีอ�ำนำจหน้ำที่ก�ำกับดูแล 

กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท	ก�ำหนดนโยบำย	แผนและมำตรฐำนกำรศึกษำ

และมำตรำ	 ๔๘	 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกัน

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ	และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง	 โดยมีกำรจัดท�ำรำยงำน

ประจ�ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 และเปิดเผย 

ต่อสำธำรณชน	 เพ่ือน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และเพื่อรับรอง

กำรประกันคุณภำพภำยนอก

	 	 ฉะนั้น	 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ	 ๙	 (๓)	 มำตรำ	 ๔๘	 

แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และมำตรำ	๕	มำตรำ	๓๑	

แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ประกอบกับมติ 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในกำรประชุม	ครั้งที่	๕/๒๕๖๑	เมื่อวันศุกร์ที่	

๑๐	พฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	จึงประกำศให้

ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย	 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและระดับ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 เพื่อเป็นหลักในกำรเทียบเคียงส�ำหรับ

สถำนศึกษำ	 หน่วยงำนต้นสังกัด	 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้งประถม

ศึกษำ	และมัธยมศึกษำ	ในกำรพัฒนำส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับดูแล	และติดตำม

ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ	ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศฉบับนี้
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	 ทั้งนี้ให ้ใช ้กับสถำนศึกษำที่ เป ิดสอนระดับปฐมวัย	 ระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

ประกำศ	ณ	วันที่	๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	

ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	เรื่อง	ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวยั	

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

ฉบับลงวันที่	๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 มำตรฐำนกำรศึกษำ	 ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มีจ�ำนวน	 

๓	มำตรฐำน	ได้แก่

	 มำตรฐำนที่	๑	คุณภำพของผู้เรียน

	 	 ๑.๑	ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

	 	 ๑.๒	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 มำตรฐำนที่	๒	กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

	 มำตรฐำนที่	๓	กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

	 ๑.๑	 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

	 	 ๑)	 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	 กำรเขียน	 กำรสื่อสำร	 และกำร 

	 	 	 คิดค�ำนวณ

	 	 ๒)	 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์	 คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	 

	 	 	 อภิปรำยแลกเปลี่ยน	ควำมคิดเห็น	และแก้ปัญหำ

	 	 ๓)	มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม

	 	 ๔)	มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

	 	 ๕)	มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

	 	 ๖)	มีควำมรู้	ทักษะพื้นฐำน	และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
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	 	๑.๒	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 	 ๑)	กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด

	 	 ๒)	ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย

	 	 ๓)	กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย

	 	 ๔)	สุขภำวะทำงร่ำงกำย	และจิตสังคม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 	๒.๑	 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก�ำหนดชัดเจน

	 	๒.๒	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ

	 	๒.๓	 ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม 

	 	 หลักสูตรสถำนศึกษำ	และทุกกลุ่มเป้ำหมำย

	 	๒.๔	 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

	 	๒.๕	 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  อย่ำงมีคุณภำพ

	 	๒.๖	 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 

	 	 และกำรจัดกำรเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 	๓.๑	 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง	 และสำมำรถ

น�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

	 	๓.๒	 ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสำรสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

	 	๓.๓	 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

	 	๓.๔	 ตรวจสอบและประเมินผู ้ เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 และน�ำผล 

มำพัฒนำผู้เรียน

	 	๓.๕	 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย

แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	เรื่อง	ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวัย

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

ฉบับลงวันที่	๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 	 มำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวัย	พ.ศ.	๒๕๖๑	มีจ�ำนวน	๓	มำตรฐำน	

ได้แก่

	 มำตรฐำนที่	๑	คุณภำพของเด็ก

	 มำตรฐำนที่	๒	 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

	 มำตรฐำนที่	๓	 กำรจัดกำรประสบกำรณ์ที่ เน ้นเด็กเป ็นส�ำคัญแต่ละ

มำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก

	 	๑.๑	 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 แข็งแรง	 มีสุขนิสัยที่ดี	 และดูแลควำม

ปลอดภัยของตนเองได้

	 	๑.๒	 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	 จิตใจ	 ควบคุม	 และแสดงออกทำง

อำรมณ์ได้

	 	๑.๓	 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม	 ช่วยเหลือตนเอง	 และเป็นสมำชิกท่ีดี 

ของสังคม

	 	๑.๔	 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ	 สื่อสำรได้	 มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน	

และแสวงหำควำมรู้ได้

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 	๒.๑	 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง	 ๔	 ด้ำน	 สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่น

	 	๒.๒	 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

	 	๒.๓	 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์



แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

57

	 	๒.๔	 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้	 อย่ำงปลอดภัย	 และ

เพียงพอ

	 	๒.๕	 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและส่ือกำรเรียนรู ้ เ พ่ือ

สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์

	 	๒.๖	 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�าคัญ

	 	๓.๑	 จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุล

เต็มศักยภำพ

	 	๓.๒	 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง	 เล่นและปฏิบัติอย่ำงมี

ควำมสุข

	 	๓.๓	 จัดบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะ

สมกับวัย

	 	๓.๔	 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน�ำผลกำรประเมิน

พัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำกำรเด็ก	
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ

แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	เรื่อง	ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวัย

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

ฉบับลงวันที่	๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 มำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	พ.ศ.	
๒๕๖๑	มีจ�ำนวน	๓	มำตรฐำน	ได้แก่
	 มำตรฐำนที่	๑	คุณภำพของผู้เรียน
	 	 ๑.๑	ผลกำรพัฒนำผู้เรียน
	 	 ๑.๒	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
	 มำตรฐำนที่	๒	กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
	 มำตรฐำนที่	๓	กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
	 ๑.๑	 ผลกำรพัฒนำผู้เรียน
		 	 ๑)	มีพัฒนำกำรตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล	 ที่แสดงออกถึง 

	 ควำมรู ้	 ควำมสำมำรถ	 ทักษะตำมที่ระบุไว้ในแผนกำรจัด 
	 กำรศึกษำเฉพำะบุคคล	 หรือ	 แผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือ 
	 เฉพำะครอบครัว

	 	 ๒)	 มีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อหรือกำรส่งต่อ 
	 เข้ำสู ่กำรศึกษำในระดับท่ีสูงข้ึน	 หรือกำรอำชีพหรือกำร 
	 ด�ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล	

	 	๑.๒	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 	 ๑)	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	

	 		๒)	มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น	และควำมเป็นไทย	ตำมศักยภำพของ 

	 ผู้เรียนแต่ละบุคคล
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 	๒.๑	 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก�ำหนดชัดเจน

	 	๒.๒	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ

	 	๒.๓	 ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม

หลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย

	 	๒.๔	 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

	 	๒.๕	 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำร

เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ

	 	๒.๖	 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร

และกำรจัดกำรเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 	๓.๑	 กำรจัดเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง	 และสำมำรถ

น�ำไปประยุกต์ในชีวิตได้

	 	๓.๒	 ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสำรสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

	 	๓.๓	 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

	 	๓.๔	 ตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 และน�ำผลมำ

พัฒนำผู้เรียน

	 	๓.๕	 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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ประกาศส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง แนวปฏิบัติการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑

	 โดยท่ีมีประกำศใช้กฎกระทรวง	 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑ 

ลงวันที่	๒๐	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑	ได้ก�ำหนดระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำอันส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ทั้งหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนก�ำกับดูแล	และหน่วยงำนภำยนอกที่สะท้อน

สภำพกำรด�ำเนินงำนที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภำพ	 และก�ำหนดแนวทำงในกำร 

ขับเคล่ือนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสอดคล้องกับหลักกำรประคุณภำพ 

กำรศึกษำ	 และมีกลไกปฏิบัติท่ีเอื้อต่อกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

แต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 จึงได้จัดท�ำแนวปฏิบัติกำร

ด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำขึ้นเพื่อให้หน่วยงำนต้นสังกัด	ส�ำนักงำน

บริหำรกำรศึกษำพิเศษ	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำทั้งประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำ	 ใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรพัฒนำส่งเสริม	 ก�ำกับ

ดูแล	 และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้



แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

61

 ระดับสถานศึกษา 
	 ให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้	
	 ๑.	 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ	 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ	 และเพื่อเป็นกลไกในกำรควบคุม	 
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้กับสังคม	ชุมชน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 	 	 	 	
	 ๒.	จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	ดังนี้	 	
	 	 	๒.๑	 ก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัยและหรือระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ที่กระทรวงประกำศใช้	 และให้สถำนศึกษำก�ำหนดเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จ 
ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำตำมบริบท	 ทั้งน้ี	 สำมำรถเพ่ิมเติมมำตรฐำน 
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 นอกเหนือจำกที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้ได้	
โดยให้สถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง	ด�ำเนินกำรและรับผิดชอบร่วมกัน
	 	 ๒.๒	 จัดท�ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 ที่สอดคล้อง
กับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ�ำเป็นของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ	 
โดยสะท้อนคุณภำพควำมส�ำเร็จอย่ำงชัดเจนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	
	 	 ๒.๓	 ด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 	
	 	 ๒.๔	 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	
โดยก�ำหนดผู้รับผิดชอบ	และวิธีกำรที่เหมำะสม	
	 	 ๒.๕	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ	 และน�ำผลกำรติดตำมไปใช้ประโยชน์ในกำร
ปรับปรุงพัฒนำ
	 	 ๒.๖	 จัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	(Self	-	Assessment	Report 

:	SAR)	ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	น�ำเสนอรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเองต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ควำมเห็นชอบ	และจัดส่งรำยงำน

ดังกล่ำวต่อส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นประจ�ำทุกปี	 	 	
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	 	 ๒.๗	 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพโดยพิจำรณำจำกรำยงำนผล 

กำรประเมินตนเอง	(Self-Assessment	Report	:	SAR)	และตำมค�ำแนะน�ำของ

ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและพัฒนำ 

อย่ำงต่อเนื่อง

	 ๓.	สถำนศึกษำแต่ละแห่งให้ควำมร่วมมือกับส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำน

และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ

สถำนศึกษำ	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะของ

ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	(สมศ.)	และหน่วยงำน

ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล	เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน

ของสถำนศึกษำ

 ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ/ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ	 ในฐำนะ

หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล	ด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

	 ๑.	ศึกษำ	 วิเครำะห์	 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 

ตลอดจนให้ค�ำปรึกษำ	 ช่วยเหลือและแนะน�ำสถำนศึกษำ	 เพื่อกำรพัฒนำระบบ

ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละแห่งอย่ำงต่อเนื่อง

	 ๒.	รวบรวม	และสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	

(Self-Assessment	 Report	 :	 SAR)	 พร้อมกับประเด็นต่ำงๆ	 ที่ต้องกำรให้ม ี

กำรประเมินผลและกำรติดตำม	ตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

หรือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถำนศึกษำแห่งนั้น	 และจัดส่งไปยังส�ำนักงำนรับรอง

มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทำง

ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
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	 ๓.	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน	ปรับปรุง	 และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำตำมข้อเสนอแนะของส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 เพื่อกำรน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 ๔.	ให้ควำมร่วมมือกับส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำ	(สมศ.)	ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

	 ๕.	อำจมอบหมำยบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์	 และ 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 	 	 	

 ระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

	 ๑.	ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้ค�ำปรึกษำ	 ช่วยเหลือ	 ต่อส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำ	เพื่อกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	

	 ๒.	ศึกษำ	วิเครำะห์	สรุปผลรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	

(Self-Assessment	 Report	 :	 SAR)	 และรวบรวมประเด็นที่ต้องกำรให้มีกำร

ประเมินผลและติดตำมตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จำกหน่วยงำน	 ที่เกี่ยวข้องหรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถำนศึกษำ	 ไปยังส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอก

	 ๓.	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน	 ปรับปรุง	 และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำตำมข้อเสนอแนะของส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 เพื่อน�ำไปสู ่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 ๔.	 ประสำนควำมร่วมมือกับส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 ในกำรจัดบุคคลร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภำพภำยนอก

กับส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	(สมศ.)	 	 	
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	 ๕.	อำจมอบหมำยบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์	และให้

ข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

ประกำศ	ณ	วันที่	๑๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	

นำยบุญรักษ์	ยอดเพชร

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
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คณะท�งานำ

ที่ปรึกษำ	

ดร.อ�ำนำจ	วิชยำนุวัติ				 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

ดร.วัฒนำพร	ระงับทุกข์	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ดร.วิษณุ	ทรัพย์สมบัติ				 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

ดร.มธุรส	ประภำจันทร์		 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ

	 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน		

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสุอำรีย์	ชื่นเจริญ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำยประสิทธิ์	ท�ำกันหำ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวอนงนำฏ	อินกองงำม	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
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นำงสำวยลดำ	โพธิสิงห์	 พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำยสท้ำน	พวกดอนเค็ง									 พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวปทิตตำ	ฉำยแสง								 พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำเนื้อหำ

ดร.ไพรวัลย์		พิทักษ์สำลี		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะยกร่ำงและเขียนเอกสำร

ดร.มธุรส	ประภำจันทร์		 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ

	 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสุอำรีย์	ชื่นเจริญ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวอนงนำฏ	อินกองงำม	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวรุ่งทิวำ	งำมตำ		 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักติดตำมและประเมินผล

	 กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	สพฐ.
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นำยธัญญำ	เรืองแก้ว		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

นำงร�ำไพ	ไชยพำลี		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

นำงสำวสุวณี	พิมพกรรณ์		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

นำยสมบัติ	เนตรสว่ำง		 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 สระบุรี	เขต	๑

ดร.กนกมนตร	นำจวง		 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 ขอนแก่น	เขต	๓

ดร.วรำภรณ์	แก้วสีขำว		 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 นรำธิวำส	เขต	๒

นำงสำวพิไลลักษณ์	หมั่นวงศ์		 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 อุบลรำชธำนี	เขต	๔

นำงสำวสุนทรี	จันทร์ส�ำรำญ	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	

	 เขต	๕	(สิงห์บุรี)	

ดร.สุชำติ	บรรจงกำร		 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนพิบูลประชำสรรค์

	 ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ	สพฐ.

นำงสำวศิรินทิพย์	ล�้ำเลิศ		 นักประชำสัมพันธ์ช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 อุบลรำชธำนี	เขต	๔
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คณะบรรณำธิกำรกิจ

ดร.มธุรส		ประภำจันทร์		 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
	 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
นำงสุอำรีย์	ชื่นเจริญ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
นำยประสิทธิ์	ท�ำกันหำ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
นำงสำวอนงนำฏ	อินกองงำม	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
นำงสำวสุวณี		พิมพกรรณ์		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	
นำยสมโภชน์		หลักฐำน	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ	
	 ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
	 ศรีสะเกษ	เขต	๑
นำยสมบัติ		เนตรสว่ำง		 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี		
	 เขต	๑
ดร.กนกมนตร		นำจวง		 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
	 ขอนแก่น	เขต	๓

ออกแบบปก

นำงสำวศิรินทิพย์	ล�้ำเลิศ		 นักประชำสัมพันธ์ช�ำนำญกำร	
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 อุบลรำชธำนี	เขต	๔
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แนวทางการพัฒนาระบบ
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