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การเรียนการสอนใหเปนไปตามเจตนารมณกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ประกาศใหป  “2549  
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 ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวยการพัฒนาคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ จากระบบดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการได
จําแนกภาระงานใหเห็นชัดวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนภาระงานปกติของสถานศึกษา 
ซึ่งมีภาระงานหลัก 8 ประการ ไดแก 1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2) การ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  3) การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา  
4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
6) การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด  7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
และ 8)การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 อยางไรก็ตาม แมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะเปนภาระงานปกติของ
สถานศึกษา เพียงแตจัดกระบวนการทํางานใหเปนระบบ และพัฒนาอยางตอเนื่อง ยังมี
สถานศึกษาจํานวนไมนอยที่ปรากฏวามิไดใหความสําคัญ ดวยความเขาใจที่คลาดเคลื่อนวาการ
ประกันคุณภาพเปนภาระงานที่เพิ่มข้ึน อีกทั้ง การดําเนินงานในบางเรื่อง เชน การจัดระบบ
สารสนเทศ การจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เปนตน ยังเปนเรื่องที่สถานศึกษาตองมี
การพัฒนาอีกมาก เอกสารเลมนี้จะชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งใหตัวอยางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบาง
มาตรฐานที่เปนปญหาอยูในปจจุบัน 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขอขอบคุณ ทานผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําแนะนํา
ในการนําเสนอสาระในเอกสาร หวังวาเอกสาร “แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” 
เลมนี้จะเกิดประโยชนแกสถานศึกษาทุกแหงที่นําไปใชเปนแนวคิดและแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตอไป 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544-2549) ประกาศวิสัยทัศน    
การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 20 ปขางหนาวา มีจุดมุงหมายเนนการแกปญหาความยากจน 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดี
มีสุขของคนไทย” และสรางคานิยมรวมใหคนไทยตระหนักถึงความจําเปน และปรับเปล่ียน
กระบวนการคิด ทัศนคติ และกระบวนการทํางาน โดยยึด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปน
ปรัชญานําทางใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศแบบใหมที่มุงสูประสิทธิภาพ
และคุณภาพ แลวกาวตามโลกไดอยางรูเทาทัน และไดกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงคใน
อนาคตวาเปน สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ดาน คือ 

1. สังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดี  สามารถสรางคนทุกคนใหเปนคนดี      
คนเกง พรอมดวยคุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะ พึ่งตนเองได คนมี
คุณภาพชีวิตที่ ดี  มีความสุข  อยูในสภาพแวดลอมที่ ดี  มีเมืองและชุมชนนาอยู  มีระบบดี                     
มีประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีความเขมแข็งและแขงขันได ไดรับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระบบการเมืองการปกครองโปรงใส เปน
ประชาธิปไตย ตรวจสอบได และมีความเปนธรรมในสังคมไทย 

2. สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน  
ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลก เพื่อพรอมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปญญา รักษา และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นไดอยาง
เหมาะสม 

3. สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน ที่ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาของ
เอกลักษณสังคมไทยที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน รูรักสามัคคี  มีจารีตประเพณีที่ดีงาม มีความเอื้ออาทร รัก
ภูมิใจในชาติและทองถิ่น มีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง ตลอดจนเครือขายชุมชนทั่วประเทศ 
 จากนโยบายระดับชาติสูระดับการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ
ดังกลาว รัฐจึงกําหนดนโยบายขอหนึ่งในแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544)   
ที่เนนการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยเล็งเห็นวาโลก
อนาคตเปนโลกของสังคมแหงความรูที่เนนคุณภาพของการบริการ แตในปจจุบันคุณภาพของ
ผลผลิต(คือผูเรียน)จากระบบการศึกษา ยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ  เหตุที่เปนเชนนี้เพราะระบบ
การศึกษาของประเทศไทยยังไมอยูในฐานะที่จะสรางคนที่มีคุณภาพที่ดี หากประเทศไทยประสงคจะ
พัฒนาคนใหมีปญญา คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ใหกระบวนการเรียนรูสัมพันธกับวิถีชีวิตจริง เพื่อ

กการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาารประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

11.  .  ทําไมตองมีการประกันคุณภาพทําไมตองมีการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา  
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แกปญหาความยากจน และปญหาอื่น ๆ และอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีในสังคมโลก จําเปนตองสรางพื้นฐาน
ดวยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยเหตุนี้แผนการศึกษาชาติ จึงกําหนดเปาหมายที่เจาะจงถึง
คุณภาพคนและคุณภาพสถานศึกษาวา 1) ผูเรียนตองเปนคนเกงที่พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 
เปนคนดี และมีความสุข   2) ครูทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  3) ผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคนไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  และ 4) สถานศึกษาทุกแหงมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จะเห็นไดวา รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมาก เพราะ
การศึกษาเปนการพัฒนาคน และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดํารงอยูอยางยั่งยืน 
ตองอาศัยระบบการประกันคุณภาพเปนกลไกขับเคลื่อน จึงไดตราไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไวในหมวดที่ 6 วาดวยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47 – 51) โดยที่มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก สวนระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ในสวนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาโดยตรง กําหนดไวในมาตรา 48 วา ใหสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวา การประกันคุณภาพภายในเปน 
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสู           
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 นอกจากนี้ หากพิจารณาในอีกมุมหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะพบวาอดีต 
ที่ผานมา  กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานที่ รับผิดชอบโดยตรงเปนผูกําหนดระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการใหสถานศึกษาถือปฏิบัติ เชน กําหนดหลักสูตรระดับตาง ๆ ระบบการวัด
และการประเมินผลการเรียน การใหใชหนังสือเรียนตามที่กําหนด เปนตน  ดังนั้น สถานศึกษาจึงมี
ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนไปในทางเดียวกัน สวนระดับคุณภาพการศึกษาอาจแตกตางกันไปตาม
ศักยภาพ แตปจจุบันมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังสวนภูมิภาคจนถึงระดับ
สถานศึกษา กลาวคือสถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรเองได โดยคํานึงถึงสภาพความตองการ
และปญหาของชุมชนนั้น ๆ  ดังนั้น แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงจงึแตกตาง
กันไป หากไมกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจนไว คุณภาพสถานศึกษาแตละแหงก็จะเกิด
ความเหลื่อมลํ้ากันมากขึ้น ผูปกครองและชุมชนอาจไมมั่นใจวาบุตรหลานของตนจะไดรับโอกาส
ในการเรียนรูไดเทาเทียมกันหรือไม ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการกําหนดใหมีมาตรฐาน
การศึกษา และระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควบคูกันไป 
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 เมื่อถามวาทําไมตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คําตอบก็คือระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา จะชวยสรางความมั่นใจใหแกผูปกครองและชุมชนวาเมื่อสงบุตรหลานเขา
เรียนในสถานศึกษาแหงนั้นแลว บุตรหลานของเขาจะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคและไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดขึ้น 
 
 
 
  
 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง และสรางความมั่นใจ (assure) 
ไดวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานที่กําหนด ผูสําเร็จการศึกษา
มีความรูความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดและที่สังคมตองการ 
             หลักการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามี 3 ประการคือ 
 1. การกระจายอํานาจ (Decentralization) โดยใหสถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัว
ในการบริหาร รวมถึงการตัดสินใจดําเนินงาน ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และทรัพยากร การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และใหอิสระแกผูสอนในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร  ตลอดจนใหสถานศึกษา
สามารถปรับปรุงตนเอง รับผิดชอบ และจัดการศึกษาไดสอดคลองกับสภาพพื้นที่ ความตองการ
ของชุมชน และสังคมใหมากที่สุด 
 2. การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน (Participation) โดยใหหนวยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ ปูชนียบุคคล ภูมิปญญาทองถิ่น
หรือปราชญชาวบาน เขามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานของสถานศึกษา รวมกัน
คิด ตัดสินใจ สนับสนุน สงเสริม และติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจน
รวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาโดยรวม 
 3. การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) โดยสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมาย (Goals) และจุดเนนที่ตองการพัฒนา (Focus 
Areas) เชน ภายในชวง 3 ปนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ตองสูงขึ้นจากฐานเดิม รอยละ 5 – 10  หรือในปการศึกษาหนาผูเรียนทุกคนในระดับประถมศึกษา
ปที่  4 – 6 สามารถใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลไดอยางคลองแคลว หรือภายใน 2 ป 
สถานศึกษาจะตองเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับเร่ืองการรักษาระบบนิเวศ เปนตน                
จากเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาดังกลาว  มีการรวมกันจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา           
(School Improvement Plan) เลือกยุทธศาสตรการพัฒนาใหเหมาะสมและสามารถทําใหเกิดผล

22.  .  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีหลักการและกระบวนการระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีหลักการและกระบวนการอยางไร 



                                                                                แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4

อยางเปนรูปธรรม สถานศึกษาจะตองประชาสัมพันธ เปาหมายและจุดเนนที่ตองการพัฒนา 
ตลอดจนแผนพัฒนาสถานศึกษาใหทุกฝายไดรับรู   ทั้งเพื่อเปนสัญญาประชาคม และเพื่อให 
ทุกฝายที่เกี่ยวของมีทิศทางการทํางานที่ชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีกระบวนการดําเนินการที่สัมพันธกัน 3 ประการ ดังนี ้
1.  การพัฒนาคุณภาพ เปนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุถึง

มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว (ทั้งระดับชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา หรือระดับสถานศึกษาที่กําหนดขึ้นเพิ่มเติมตามบริบทหรือเอกลักษณของสถานศึกษา) หัวใจ
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพ คือ การสรางจิตสํานึกใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนของการทํางาน
เปนกลุม ทํางานอยางมีระบบ และทุกคนตองถือเปนหนาที่ที่จะปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง จัดทํา
ขอมูลสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบ ใชขอมูลสารสนเทศนั้นใหเปนประโยชนในการพัฒนางานเปน
ประจํา มีการเก็บรวบรวมขอมูล และจัดหมวดหมูขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 
 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุถึงมาตรฐานที่กําหนดนั้น ตองมีการจัดทําแผน   
ยุทธศาสตร (Strategic Plan) ที่ทุกกิจกรรม / โครงการ / งานมีเปาหมายเดียวกัน คือ การยกระดับ
คุณภาพผูเรียนทุกดาน มีการพัฒนาดานปจจัยใหสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สรรหาให
เพียงพอ ดูแลรักษาใหใชไดอยูเสมอและปลอดภัยในการใช ประการสําคัญตองมีระบบและกลไก
การปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งติดตามกํากับการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง 

กระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตามวงจร PDCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดปญหา 
หาสาเหตุ 
วางแผนรวมกัน 

ลงมือปฏิบัติ 

Plan 

Do Act 

 Check 
เก็บขอมูล 
ยืนยันผลลัพธ 
บันทึกผล 

ปรับปรุงระบบ / 
วิธีการทํางาน 
ปรับมาตรฐาน / 
มาตรการ 
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2.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ เปนการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือ สนับสนุน กํากับ
ติดตามความกาวหนา และยืนยันการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามเปาหมายและบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสามารถ
ดําเนินงานในแตละระดับ ไดดังนี้ 
  2.1  การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตั้ง
คณะทํางานขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การดําเนินงาน/โครงการ ตลอดปการศึกษาทั้งดาน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา และดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู จัดทําเปนระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถนําผล
ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาไดทันทวงที และเปนขอมูลสําหรับประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได 
  2.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบสถานศึกษา  เพื่อใหการสงเสริม สนับสนุนและ
ชวยเหลือใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
สถานศึกษาทุกแหงควรไดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากเขตพื้นที่การศึกษาอยางนอย  
1 คร้ัง ภายใน 3 ป (ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ....  ) สําหรับสถานศึกษาที่มีความเขมแข็ง เขตพื้นที่การศึกษาควรสงเสริมให
พัฒนาอยางตอเนื่อง ยกยองสถานศึกษาที่มีรูปแบบการพัฒนาที่ดีใหเปนตัวอยางแกสถานศึกษา
แหงอื่นได สวนสถานศึกษาที่มีคุณภาพผูเรียนต่ําหรือมีแนวโนมตํ่าลงอันเนื่องมาจากปญหาตาง ๆ  
เขตพื้นที่การศึกษาควรตั้งคณะทํางานเขาไปชวยเหลือสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และติดตาม
ความกาวหนาเปนระยะ เขตพื้นที่การศึกษาตองทํารายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบดวย  
  2.3  การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในภาพรวมระดับประเทศ โดยหนวยงานหลักที่ รับผิดชอบ คือ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประกอบการกําหนดนโยบาย เพื่อสงเสริม สนับสนุน 
และผลักดันใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง กําหนดมาตรฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาที่ไมผานเกณฑ สงเสริมการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพสถานศึกษาใหบริหารและจัดการการศึกษาไดอยางเต็มที ่
 3.  การประเมินและรับรองคุณภาพ เปนการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยแบงเปน 2 สวนที่เกี่ยวของกันดังนี้ 
  3.1  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาในขอ 2.1 สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศมาประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด (ตามระดับการศึกษาที่จัดซึ่ง หมายถึง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย) จัดทําเปนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของ
สถานศึกษา รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองชุมชน หนวยงานตนสังกัด และ
รายงานตอสาธารณชน 
  3.2  การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินในสวนนี้เปน
การดําเนินงานโดยองคกรภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเปนองคการมหาชน ทําหนาที่ประเมินและใหการรับรองวา 
สถานศึกษาจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในทุกๆ 5 ป ผลจากการประเมินใน
ภาพรวม จะนําเสนอรัฐบาล เพื่อนําไปใชในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ การกําหนดทิศทาง  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 การดําเนินการทั้ง 3 ประการ เปนกระบวนการที่มีความสัมพันธและสงผลซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สามารถดําเนินการไดทั้งในสวนการพัฒนาคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ 

 
แผนภาพแสดงความสมัพันธของกระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
จากมาตรา 47 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดวา ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนั้นไดนําไปสูการจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2546 และมีการปรับปรุงใหมโดยรวมระบบการประกัน
คุณภาพภายในขององคกรหลักที่ รับผิดชอบการศึกษาในแตละระดับ(การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา) และระบบการประกันคุณภาพภายนอกเขาดวยกัน (ขณะนี้

 
การพัฒนาคุณภาพ 
การประเมินคุณภาพ            
ภายในของสถานศึกษา 

33.  .  ระบบการประกันคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการดําเนินการสถานศึกษามีการดําเนินการอยางไร 

  
การติดตามตรวจสอบ 
ของหนวยงานตนสังกัด 

การประเมินคุณภาพ 
ภายนอก 

คุณภาพการจัด
การศึกษา       

ของสถานศึกษา
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อยูระหวางการดําเนินการ) โดยในสวนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ซึ่งรวมถึงการศึกษาปฐมวัยดวย) 
นั้น ระบุวาใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประกอบดวย การดําเนินงานโดยยึดหลักการมีสวนรวม 8 ประการ ดังนี้  

1. การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
2. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
3. การจัดทาํแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา 
4. การดําเนินงานตามแผนพฒันาสถานศึกษา 
5. การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา 
6. การประเมนิคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กาํหนด 
7. การรายงานคณุภาพการศึกษาประจําป 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง 
 
ในทีน่ี้ขอนําเสนอรายละเอียดเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ดังนี ้

1.  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ดังไดกลาวในตอนตนแลววา มาตรฐานการศึกษามีความสําคัญและจําเปนมากสําหรับ
การจัดการศึกษาที่ใชหลักการกระจายอํานาจไปยังสถานการศึกษาโดยที่ใหสถานศึกษาจัดทํา
หลักสูตรเอง และบริหารการใชหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ ปญหา และความ
ตองการของทองถิ่น  รัฐจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อเปนขอกําหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และ
ใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมนิผล และ
การประเมินคุณภาพทางการศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของชาติมี 3 มาตรฐาน 11  ตัวบงชี้  
(ดูรายละเอียดที่หัวขอที่ 4 หนา 16) 
 จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดนําสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผล เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศใหเกิดประโยชนกับประชาชนไทยทุกคน และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยนํามาจัดทําเปนมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ประกาศใหสถานศึกษาทุกแหงที่เปดสอนระดับดังกลาว
ใชเปนเปาหมายการพัฒนา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งจะกลาวไวอยางละเอียดในหัวขอที่ 4  
 สถานศึกษาตองนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่
ประกาศไวนี้เปนเปาหมายการพัฒนาสถานศึกษา  อยางไรก็ตาม เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาเองอาจตองการเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดเฉพาะเจาะจงตามบริบทและ
ความตองการของทองถิ่นอีกก็ได 
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การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเอกลักษณของสถานศึกษาโดยกําหนดใหเหมาะสม
ครอบคลุมสาระการเรียนรูและศักยภาพของผูเรียน สถานศึกษาและทองถิ่น  
 
2.  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 สถานศึกษาควรจัดโครงสรางการบริหารจัดการที่เอื้อตอการพัฒนางาน และการสราง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาขนาดใหญและขนาดกลาง ควรมีคณะทํางานทํา
หนาที่วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพ และจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปของสถานศึกษา โดยแตงตั้งคณะทํางานที่มีตัวแทนบุคลากรจากหลายฝายมารวมคิดรวม
วางแผน และรวมติดตามตรวจสอบ  เก็บขอมูล สวนสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจํานวนครูนอยมาก 
ควรรวมกันวางแผนจัดระบบการเก็บและรวบรวมขอมูลเปนหมวดหมูต้ังแตตนปการศึกษา ทําให
ไดตามแผนที่วางไว เพื่อไมใหสะสมจนทําไมสําเร็จเมื่อถึงสิ้นปการศึกษา 
 สําหรับการจัดระบบสารสนเทศนั้น สถานศึกษายอมทราบดีวามีอยูมากมายเชน ขอมูล
ผูเรียน ครูและบุคลากร ขอมูลอาคารและสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวก ขอมูลการพัฒนา
บุคลากร ขอมูลทรัพยากร ขอมูลงบประมาณ ฯลฯ สถานศึกษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศให
เปนหมวดหมูใหครอบคลุมและขอมูลมีความสมบูรณ คนไดงายและสะดวกรวดเร็ว มีการนําขอมูล
มาใชใหเกิดประโยชนอยูเสมอ การจัดหมวดหมูขอมูลสารสนเทศ อาจแบงเปนดานก็ได เชน          
ดานคุณภาพผูเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพการบริหารและการจัดการ และคุณภาพ     
การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู หรือจะจัดโดยวิธีอ่ืนที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสมก็ได 
 
3.  การจัดทาํแผนพัฒนาสถานศึกษาทีมุ่งเนนคุณภาพการศึกษา 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาตองมีการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา ในการจัดทําแผนดังกลาวนี้ สถานศึกษาตอง
คํานึงถึงหลักการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และการนําสูการปฏิบัติไดจริง แผนพัฒนา
สถานศึกษาที่ดีควรคํานึงถึงวิธีดําเนินการในเรื่องตอไปนี้  คือ 
 (1)  มีการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนอยางเปนระบบ และมีแผนปฏิบัติการ
ประจําปรองรับทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
 (2)  มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการพัฒนา และสภาพความสําเร็จของการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง ชัดเจน และเปนรูปธรรม 
 (3)  กําหนดวิธีการดําเนินงาน โดยอาศัยหลักวิชา หรือผลการวิจัย หรือขอมูลเชิงประจักษ
ที่อางอิงได ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน / การจัดประสบการณ      
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การเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและการประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
 (4)  เสาะหาและประสานสัมพันธกับแหลงวิทยากรภายนอกที่ใหการสนับสนุนทาง
วิชาการได และระบุไวในแผนใหชัดเจน 
 (5)  กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผูเรียน รับผิดชอบ   
และดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 (6)  กําหนดบทบาทหนาที่ และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครอง         
และบุคลากรภายในชุมชน เพื่อการพัฒนาผูเรียนรวมกัน 
 (7)  กําหนดการใชงบประมาณ และทรพัยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 (8)  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและการนําผลไปใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
4.  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 ในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา มีโครงการ / กิจกรรม ที่ตอง
ดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดผลสําเร็จตามที่ระบุไวในตัวชี้วัดของโครงการ         
การดําเนินงานตามแผนนั้น สถานศึกษาตองสรางระบบการทํางานที่เขมแข็ง เนนการมีสวนรวม ใช
เทคนิคการบริหารและการจัดการ ที่จะทําใหดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาบรรลุ
เปาหมาย        
 

ตัวอยางเทคนิคการบริหารและการจัดการที่ใชแลวประสบผลสําเร็จ 
4.1 วงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA ของเดมิ่ง (Deming Cycle) เปนเทคนิคที่ผูบริหารสวน

ใหญ นิยมใชกันแพรหลาย เพราะเปนกระบวนการที่มีการตรวจสอบตนเองอยูตลอดเวลา ต้ังแตข้ัน
การวางแผน (Plan)  การปฏิบัติตามแผนหรือข้ันตอนที่วางไว(Do)  การตรวจสอบหรือการประเมิน 
(Check) และการนําผลการประเมินยอนกลับไปทบทวน ปรับปรุงแกไข วางมาตรฐาน / มาตรการ
กําหนดขั้นตอนกันใหม (Act) เพื่อการดําเนินงานตอ ๆ ไป 

วงจรการพัฒนา PDCA สามารถนาํไปใชดําเนนิการไดในทกุขั้นตอนทกุงาน และสอดรับกัน
ไดอยางตอเนือ่ง  
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4.2 แนวคิด Balanced Scorecard 
สถานศึกษาหลายแหงใชแนวคิดในการกําหนดผลสําเร็จอยางสมดุลรอบดาน 

(Balanced Scorecard) เปนเทคนิคการบริหาร เชน โรงเรียนในฝน โดยใชการกําหนดมุมมองที่
เกี่ยวของกับผลสําเร็จของการดําเนินงาน 4 ดานคือ 
     (1)  มุมมองดานนักเรียน (Student Perspective) โดยพิจารณาความตองการที่
เกี่ยวของ เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียนที่คาดหวัง 
     (2)  มุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน (Internal Process Perspective) 
โดยพิจารณาผลสําเร็จและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการ
บริหารจัดการและการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 
     (3)  มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 
โดยพิจารณาปจจัยที่ใชขับเคลื่อนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพตามที่คาดหวัง ไดแก การ
สรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพและทักษะของครู 

ตัวอยางกระบวนการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในแตละงาน     
ที่ดําเนินไปพรอมๆกัน 
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ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มสมรรถนะของสถานศึกษาในการใช
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
      (4)  มุมมองดานงบประมาณและทรัพยากร (Budget and Resource 
Perspective) โดยพิจารณาปจจัยสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุภาพความสําเร็จในดาน
งบประมาณและทรัพยากรโดยคํานึงถึงแหลงสนับสนุน อัตรากําลัง คาใชจาย ประสิทธิภาพในการ
ใชทรัพยากรและงบประมาณ 
 จากมุมมองทั้งสี่ดานนํามากําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives) ที่จะ
นําไปสูความสําเร็จโดยคํานึงถึงความครอบคลุมและสมดุล  จัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 
เพื่อตรวจสอบลําดับความสําคัญและความเหมาะสมของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่กําหนดไว ผาน
มุมมองดานตาง ๆ วามีความสัมพันธ เปนเหตุเปนผล เชื่อมโยงไปสูความสําเร็จไดอยางไร แลวจัดทํา
กรอบกลยุทธ (Strategy Framework) โดยการนําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธมากําหนดตัวชี้วัด 
(Measures)  เปาหมาย (Targets)  และ กลยุทธริเริ่ม (Strategy Initiatives) ดังแสดงในแผนภาพ 
 

รูปแบบการกาํหนดผลสําเร็จอยางสมดลุรอบดาน 
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 นอกจากวงจรการพัฒนา PDCA  และเทคนิค Balanced Scorecard  แลว ยังมีเทคนิค
การบริหารอีกหลายรูปแบบที่ผูบริหารนํามาใชแลวประสบความสําเร็จ เชน เทคนิค 5 ส,TQM, QC, 
Six Sigma, Benchmarking, ToPSTAR  เปนตน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารเปน
สําคัญ  อยางไรก็ตาม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปจจุบัน ผูบริหารตองใหความสําคัญกับ
คุณภาพเชิงวิชาการใหมากยิ่งขึ้น 
 
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา ก็คือการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาดังไดกลาวแลวในขอ 2.1 (หนา 5) สถานศึกษาควรตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อ
วางแผนติดตามและรวบรวมขอมูลสารสนเทศการดําเนินงาน/โครงการตลอดปการศึกษาโดยใช
มาตรฐานการศึกษาเปนกรอบการติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนในการ
จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาอีกดวย 

สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกป ดําเนินการ
อยางจริงจัง ตอเนื่อง และเปนระบบ  สนับสนุนใหครู ผูปกครอง และผูแทนชุมชนเขามามีสวนรวม 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายใน เกี่ยวกับเร่ือง
ตอไปนี้ เพื่อใหกาวทันสภาวการณปจจุบันดวย คือ  
 1)  วิสัยทัศน และภารกิจ ของสถานศึกษา เชน วิเคราะหดูวาวิสัยทัศนและภารกิจ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและสอดคลองกบัสภาวะ
ปจจุบันหรือไม ควรปรับปรุงเปลี่ยนอะไรบาง จัดกิจกรรมอยางไรจึงจะเหมาะสม 
 2)  แผนพัฒนาสถานศึกษา เชน แผนพัฒนาสะทอนความตองการของชุมชนจริงหรือไม  
มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตลอดจนนําผลมาใชในการวางแผนครอบคลุมครบถวนหรือไม 
กิจกรรมตามแผนสัมพันธกันและสอดรับกับวิสัยทัศนและเปาหมายหรือไม แผนพัฒนาโดยรวม  
มีความชัดเจน เขาใจงาย และมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนหรือไม 
 3)  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู เชน บรรยากาศและสภาพแวดลอม
สนับสนุนการเรียนรูมากนอยเพียงใด สะทอนความสําเร็จของผูเรียนอยางไร ครูเลือกใชยทุธศาสตร
การสอนหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือไม ครูและผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
ที่สงผลตอการเรียนของผูเรียนอยางไร การจัดกระบวนการเรียนรูเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสฝก
แกปญหา ฝกการคิดสรางสรรคที่สัมพันธกับชีวิตจริง ตลอดจนพัฒนานิสัยรักการเรียนหรือไม 
ผูเรียนกลาคิดกลาแสดงออกหรือไม สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปฐมวัย หรือไม 
 4)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เชน ผูเรียนประสบความสําเร็จจากการเรียนรู          
ที่ผูสอนเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม ผลงานของผูเรียนมีความหมาย บงบอกถึง 
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ส่ิงที่ผูเรียนรู เขาใจ และทําไดหรือไม ผลงานแสดงความคิดสรางสรรคหรือไม และผูเรียนไดมีโอกาส
นําความรูไปใชมากนอยเพียงใด ผูสอนใชวิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคลองกับสภาพจริง
เพียงใด มีการเปดโอกาสใหผูเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินหรือไม 
สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนสามารถทํางานรวมกันไดอยางดีหรือไม 
 5)  การพัฒนาองคกร เนื่องจากสถานศึกษาเปนแหลงหรือศูนยการเรียนรูที่สําคัญใน
ชุมชน ฉะนั้นนอกเหนือจากการบริหารจัดการดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การ
พัฒนาผูสอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแลว สถานศึกษาตองมุงเนนการพัฒนาสถานศึกษาโดยเฉพาะ
หองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชนไดเปนอยางดี ดังนั้น ประเด็นในการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพภายใน จึงควรวิเคราะหดูวา ผูบริหารอุทิศตนเพื่อองคกร เพื่อนรวมงาน และเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาอยางไร เปนผูนําในการสรางสังคมแหงการเรียนรู และสามารถแนะนํานวัตกรรม
หรือแหลงนวัตกรรมสําหรับผูสอนไดหรือไม มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปดโอกาส
ใหผูสอน/คณะทํางานมีสวนรวมในการตัดสินใจในเชิงบริหารหรือไมมากนอยเพียงใด มีการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและรวมกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชนหรือไมมากนอยเพียงใด มีการรวบรวม
แหลงภูมิปญญาชาวบาน และเชิญปราชญชาวบานมาเปนที่ปรึกษาหรือใหความรูหรือไม                 
มีการพบปะและเปลี่ยนประสบการณกับสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อเทียบเคียงการพัฒนาหรือไม
อยางไร 
 6)  การพัฒนาวิชาชีพครู เชน มีการใชแหลงวิทยาการภายนอก (สถาบันอุดมศึกษา 
องคกรธุรกิจภาครัฐและเอกชน) ชวยใหครูเกิดการเรียนรูอยางไรบาง มีการเปดโอกาสใหครู
แลกเปลี่ยนประสบการณ และความคิดในการพัฒนาวิชาชีพดวยวิธีการใดบาง สนับสนุนใหครูมี                  
การวิจัยคนควาความรูใหมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการประเมินผลบางหรือไม บอยเพียงใด 
จัดหางบประมาณและสิ่งสนับสนุนมากนอยเพียงใด สงเสริมใหมีการสัมมนาหรือพัฒนาวิชาชีพใน
รูปแบบอื่นใดหรือไม 
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดําเนินการอยางจริงจัง จะชวยให
สถานศึกษามีขอมูลถูกตองและเพียงพอในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เนนคุณภาพการศึกษา
ในรอบปถัดไป นอกจากนี้ ผลจากการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพภายในสถานศกึษายงัมสีวนชวย
กระตุนผูที่เกี่ยวของ ทั้งนักการศึกษา ผูปกครอง และชุมชนใหตระหนักถึงการกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติอีกทางหนึ่งดวย 
 
6.  การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กาํหนด 
 จากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังไดกลาวไวขางตน 
สถานศึกษาจะมีขอมูลสารสนเทศสําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไดดวย อยางไรก็ตาม  สถานศึกษาที่มีความพรอม อาจตั้ง
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คณะทํางานขึ้นทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาก็ได ซึ่งจะเปนการสรางระบบการ
ประเมินตนเองอีกทางหนึ่ง นําผลจากการประเมินไประบุไวในรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปตอไป การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตองครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปฐมวัย ที่กําหนดไว 
 นอกเหนือจากนี้ สถานศึกษาอาจทําการประเมินคุณภาพผูเรียนโดยรวม จําแนกตามกลุม
สาระการเรียนรู(ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขอ 5 ) เพื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยของนักเรียนเปนรายคน เปนการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพผูเรียนทางดานวิชาการ 
โดยขอใชแบบทดสอบจากองคกรที่มีแบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน 
 
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
 การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป เปนหนาที่ที่สถานศึกษาตอง
ปฏิบัติ เพราะการทํางานใดๆ ก็ตาม ตองมีการรายงานผลและนําผลไปใช จึงจะเปนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม เนื่องจากในอดีตมีการละเลยกันมาก จนทําใหเกิดจุดออนเรื่องระบบ
ฐานขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนา จึงมีการตราไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
มาตรา 48 ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ในการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษาหรือที่เรียก
ส้ันๆ วารายงานประจําป นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ไดใหแนวทาง
ไวเปนตัวอยางในเอกสารชื่อ  “ แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป
ของสถานศึกษา” โดยเสนอใหแบงรายงานเปน 4 บท คือ บทที่ 1 สะทอนสภาพทั่วไปของ
สถานศึกษา บทที่ 2  ระบุเปาหมายการพัฒนาของสถานศึกษา  บทที่ 3 ระบุความสําเร็จของการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา  บทที่ 4 ระบุจุดเดน – จุด
ดอย และความตองการการชวยเหลือ นอกจากนี้  ควรระบุหลักฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์ของการ
ประเมินตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไวดวย 
 เมื่อจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปเสร็จเรียบรอยแลว  สถานศึกษา สง
รายงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดภายในเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ป และสงให
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สมศ.) เฉพาะในปที่เขารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะนํารายงานของสถานศึกษา
ทั้งหมดมาสังเคราะหเปนภาพรวมระดับเขตพื้นที่ และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานภายในเดือนกรกฎาคมของทุก ๆ ป  จากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จะไดนํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษามาสังเคราะห



                                                                                แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 15

เปนภาพรวมระดับประเทศ นําผลที่ไดมากําหนดเปนนโยบาย กลยุทธ และยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศตอไป 
 ประโยชนสําคัญของการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของ
สถานศึกษา ไมไดอยูที่จัดทําเพื่อรายงานใคร แตอยูที่การนําผลไปใชวางแผนปรับปรุงงานตอ ๆ ไป 
ดังนั้น สถานศึกษาตองตระหนักถึงความจําเปนในการจัดทํารายงาน และนําขอมูลไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางจริงจัง 
 
8.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
 ในการทําใหคุณภาพของสถานศึกษาดํารงอยูอยางยัง่ยืนนั้น สถานศึกษาควรตรวจสอบ
และทบทวนการดําเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม อยูเสมอ โครงการ/กิจกรรมทีท่ําตองคุมคา และ
เกิดประโยชน สงผลถึงผูเรียน การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะทําตอไปหรือไมนั้น ควร
พิจารณาดงันี ้

1. ถาเปนโครงการที่ดี สมควรดําเนนิตอไปกดํ็ารงโครงการนั้นไว 
2. ถาเปนโครงการที่ดี แตยงัดําเนนิการไมสําเร็จหรือไมบรรลุเปาหมายเพราะมี

จุดบกพรอง ถาปรับปรุงแกไขสามารถบรรลุผลสําเร็จไดก็ดําเนนิการตอไปและทําใหดี
ยิ่งขึ้น 

3. ถาเปนโครงการที่มีความกาวหนาในการดําเนนิงานอยูตลอดเวลา ก็พฒันาดาํเนนิ
โครงการนั้นตอไปอยางไมหยุดยั้ง  

4. หากมีเหตกุารณหรือส่ิงที่สอเคาวาจะเกิดปญหาตองหาทางปองกันไวกอน ก็
จําเปนตองจัดทําโครงการใหม ๆ ข้ึนเพื่อปองกันปญหา  

อยางไรก็ตาม ในการทําใหคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่องนั้น  
สถานศึกษาตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

(1) สรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดขึ้นในหมูครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
(2) เนนย้ําหรือกําหนดเปนนโยบายการทํางานอยางมีระบบ รวมทั้งตองทํางาน 

อยางมีเปาหมาย ทํางานเปนหมูคณะ และตองทําอยางตอเนื่อง 
 (3)  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) การจะ
ทําใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูได ตองทําใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเปนบุคคล
แหงการเรียนรู คือรูจักพัฒนาตนเอง ใฝรู หมั่นแสวงหาความรูอยูเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
แบงปนความรูกันตลอดเวลา เกิดทีมผูเชี่ยวชาญในเรื่องตาง ๆ หลากหลายจนไดรับการยอมรับ
จากผูเกี่ยวของ มีการเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูกับองคกรอื่น ๆ สถานศึกษาก็
จะเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความเคลื่อนไหวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูตลอดเวลา 
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 ผลผลิตขององคกรแหงการเรียนรู เห็นไดจาก 1) ผลสัมฤทธิ์ของงานสูงขึ้น  2) เกิดการ
พัฒนาคน  3) มีการพัฒนาความรู  และ4) องคกรมีศักยภาพสูงขึ้น 
 
 
 

                  มาตรฐานการศึกษาเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค เพื่อใชเปนหลัก
ในการเทียบเคียงสําหรับสงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาที่ควรทาํความเขาใจใหตรงกนั มีดังนี ้

 4.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 4.2 มาตรฐานการศึกษาของแตละระดับการศึกษา 

 4.3 มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร 

44..11  มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

  มาตรฐานการศึกษาของชาติ เปนเปาหมายการจัดการศึกษาของชาติ ครอบคลุมการจัด
การศึกษาทกุระดับ ทกุประเภท นัน่คือ ครอบคลุมการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขัน้พืน้ฐาน การ
อาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศยั ดังนั้น มาตรฐานการศึกษาของชาติจึงเปนการกําหนดเปาหมายที่กวาง
เพื่อใหองคกรหลักที่จัดการศึกษาสามารถนําไปกําหนดแนวทางนําสูการปฏิบัติไดชัดเจนยิง่ขึ้นได 

 มาตรฐมาตรฐานการศึกษาของชาติ แบงออกเปน านการศึกษาของชาติ แบงออกเปน 33  มาตรฐาน มาตรฐาน 1111  ตัวบงช้ีตัวบงช้ี  ดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
(คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสขุ) 

ตัวบงช้ี  
1.1 กําลังกาย กาํลังใจที่สมบูรณ 
1.2 ความรูและทกัษะที่จาํเปนและเพียงพอในการดํารงชวีิตและการ

พัฒนาสังคม 
1.3 ทักษะการเรียนรูและการปรบัตัว 
1.4 ทักษะทางสงัคม 
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมอืงไทยและ

พลโลก 

44.  .  มาตรฐานการศึกษามีอะไรบางมาตรฐานการศึกษามีอะไรบาง
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มาตรฐานที่ 2 แนวการจดัการศึกษา 
ตัวบงช้ี 

2.1  การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

2.2  มกีารพฒันาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยาง
เปนระบบและมีคุณภาพ 

2.3  มกีารบรหิารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน 

มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 
ตัวบงช้ี 

3.1  การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศกึษากับ
ชุมชนใหเปนสงัคมแหงการเรยีนรู/สังคมแหงความรู 

3.2  การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรูและกลไลการ
เรียนรู 

 3.3 การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม 

 ในแตละตัวบงชี้ ยังมีตัวบงชีย้อยอีก ครูและบุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรศึกษาเพิ่มเติม  

44..22    มาตรฐานการศึกษาแตละระดบัการศึกษามาตรฐานการศึกษาแตละระดบัการศึกษา  
จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ องคกรหลักที่จัดการศึกษาตองนํามาตรฐานการศึกษา

ของชาติมากําหนดเปนมาตรฐานสูการปฏิบัติในแตละระดับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ซึ่งจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาพิเศษ ตองจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาทั้ง 3 ประเภทใหครบถวน ขณะนี้ ไดมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศไปแลว สวนมาตรฐานการศึกษาพิเศษกําลังอยู
ระหวางดําเนินการ  การจัดทํามาตรฐานดังกลาวไดคํานึงถึงอุดมการณและหลักการของการศึกษา
ระดับ / ประเภทนั้นๆ  ดวย 

สถานศึกษาทุกแหงตองใชมาตรฐานที่กําหนดไวนี้ เปนเปาหมายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาควบคูไปกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ในทีน่ี้ขอเสนอรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษา ดังนี ้
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44..22..11  มาตรฐานการศึมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยกษาปฐมวัย    

……   อุดมการณอุดมการณการศึกษาปฐมวยัการศึกษาปฐมวยั    

อุดมการณของการจัดการศึกษาปฐมวัย  เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อ
วางรากฐานชีวิตของเด็กไทยใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณ  มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล ทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา บนพื้นฐานความสามารถและความแตกตางระหวาง
บุคคลโดยใชกิจกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของสมองอยางเต็มที่  รวมทั้งเตรียมเด็กให
พรอมที่จะเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับที่สูงขึ้น  อันจะนําไปสูความเปนบุคคลที่มี
คุณภาพของประเทศชาติตอไป   การศึกษาปฐมวัยมุงเนนการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็ก แตละบุคคล
ภายใตบริบททางวัฒนธรรม อารยธรรม และวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกตางกัน 

  …… หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัยหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย  

 11. . หลักการพัฒนาเด็กโดยองครวมหลักการพัฒนาเด็กโดยองครวม  โดยเริ่มจากการพัฒนาดานรางกายใหแข็งแรง
สมบูรณ  กระตุนใหสมองไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ พัฒนาดานจิตใจและอารมณใหเปนผูมี
ความรูสึกที่ดีตอตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง  ราเริงแจมใส  สามารถควบคุมอารมณตนเองได พัฒนา
ดานสังคมโดยใหมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคล และสิ่งแวดลอมรอบตัว มีมนุษยสัมพันธที่ดี  
สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รวมทั้งพัฒนาสติปญญา สงเสริมความคิด
สรางสรรค บนวิถีชีวิตของเด็กตามสภาพครอบครัว บริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
 22..  หลักการจัดประสบการณที่ยึดเด็กเปนสําคัญหลักการจัดประสบการณที่ยึดเด็กเปนสําคัญ โดยจัดการอบรมเลี้ยงดูดวย
ความรัก ความเอาใจใส  และจัดการเรียนรูผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  เนนเรียนใหสนุก เลนใหมีความรู และเกิดพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล 
 33.  .  หลักการสรางเสริมความเปนไทยหลักการสรางเสริมความเปนไทย  โดยการปลูกฝงจิตสํานึกความเปนคนไทย ความ
เปนชาติไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม เคารพนับถือและกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา มีชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย เปนศูนยรวมจิตใจ  ทําใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในตนเอง ครอบครัว  ทองถิ่น  
และประเทศไทย 
 44..  หลักความรวมมือหลักความรวมมือ  โดยครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษารวมมือกันในการอบรม
เลี้ยงดู และพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมี
คุณภาพ และมีความสุข ตลอดจนพรอมที่จะเรียนรูในการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป 
 55. . หลักแหงความสอดคลองหลักแหงความสอดคลอง อุดมการณและมาตรฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัย        
ตองสอดคลองกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 



                                                                                แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 19

2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
และสัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  …… มมาตรฐานาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย มีรายละเอียดมีรายละเอียดดังน้ีดังน้ี  

         มาตรฐาน มาตรฐานดานคุณภาพเด็กดานคุณภาพเด็ก  

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ี 

1.1  มวีินยั มคีวามรับผิดชอบ ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน  

1.2  มีความซื่อสัตยสุจริต 
1.3  มีความกตัญูกตเวท ี 
1.4  มีเมตตากรุณา  มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน  
1.5  ประหยัด  รูจกัใชและรักษาทรัพยากร และส่ิงแวดลอม  
1.6  มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย  

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีจิตสาํนึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ตัวบงช้ี 

2.1 รับรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ส่ิงแวดลอม 

2.2 เขารวมหรือมสีวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม 

มาตรฐานที่ 3  เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีความรูสกึ  
ที่ดีตออาชีพสุจริต  

ตัวบงช้ี 
3.1 สนใจและกระตือรือรนในการทํางาน    
3.2 ทํางานจนสาํเร็จและภูมิใจในผลงาน  
3.3 เลนและทาํกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได  
3.4 มีความรูสึกทีดี่ตออาชพีสุจริต 

มาตรฐานที่ 4  เด็กสามารถคิดรวบยอด  คิดแกปญหา  และคิดริเริ่มสรางสรรค   
ตัวบงช้ี 

4.1 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัส่ิงตางๆ ที่เกดิจากการเรียนรู  
4.2 แกปญหาไดเหมาะสมกับวยั  
4.3 มีจินตนาการ  และ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
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มาตรฐานที่ 5 เด็กมคีวามรูและทักษะเบือ้งตน 
ตัวบงช้ี 

5.1 มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ – เล็ก 
5.2 มีทักษะในการใชประสาทสมัผัสทั้ง 5 
5.3 มีทักษะในการสื่อสาร 
5.4 มีทักษะในการสังเกตและสาํรวจ 
5.5 มีทักษะในเรื่องมิติสัมพนัธ  
5.6 มีทักษะในเรื่องจํานวน  ปริมาณ  น้ําหนัก และการกะประมาณ  
5.7 เชื่อมโยงความรูและทักษะตางๆ 

มาตรฐานที่ 6 เดก็มคีวามสนใจใฝรู รักการอาน และพัฒนาตนเอง 
ตัวบงช้ี 

6.1 รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝรู 
6.2 มีความกระตือรือรนในการเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัว และสนุกกับการ

เรียนรู 
มาตรฐานที่ 7 เด็กมสีุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี
ตัวบงช้ี  

7.1 รักการออกกาํลังกาย ดูแลสขุภาพ  และชวยเหลือตนเองได 
7.2  มนี้ําหนกั สวนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
7.3 เห็นโทษของสิง่เสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา 
7.4 มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  
7.5 ราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน 

มาตรฐานที่ 8 เด็กมสีุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
ตัวบงช้ี  

8.1 มีความสนใจและรวมกิจกรรมดานศิลปะ 
8.2 มีความสนใจและรวมกิจกรรมดานดนตร ี
8.3 มีความสนใจและรวมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

                      มาตรฐานมาตรฐานดานดานการจัดการเรียนรูการจัดการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒุิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดด ีและมีครูพอเพียง 

ตัวบงช้ี 
9.1  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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9.2  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเด็ก ผูปกครอง และชุมชน  
9.3  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก 
9.4  มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ รับฟงความคิดเห็น          
         ใจกวาง  และยอมรับการเปลี่ยนแปลง   
9.5  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป 
9.6  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด 
9.7  มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 

มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและเนนเด็กเปนสําคัญ  

ตัวบงช้ี 
10.1  มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย 
10.2  มีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล 
10.3  มีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  
10.4   มีความสามารถในการใชส่ือที่เหมาะสมและสอดคลองกับการเรียนรูของเด็ก 
10.5  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคํานึงถึงพัฒนาการ

ตามวัย 
10.6  มีการนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปล่ียนการจัดประสบการณ

เพื่อพัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพ 
10.7  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและนําผลไปใชพัฒนาเด็ก 

          มาตรฐานมาตรฐานดานดานการบริหารและการจัดการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 11  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ี 
11.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
11.2  มีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ 
11.3  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
11.4  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและ
พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  

ตัวบงช้ี 
12.1  มีการจัดองคกร โครงสราง และระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัว

สูงและปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 
12.2  มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุมและทันตอการใชงาน 
12.3  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
12.4  มกีารพฒันาบคุลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
12.5  ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาเด็ก 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
ตัวบงช้ี 

13.1  มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 
13.2  มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 
13.3  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 
13.4  มีการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
13.5  มีการตรวจสอบและถวงดุล 

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็ก
เปนสําคัญ 

ตัวบงช้ี 
14.1  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและทองถิ่น 
14.2 มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่

ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
14.3  มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณการเรียนรู  

และสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 
14.4  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการผานการเลนและเด็กไดเรียนรู 
         จากประสบการณตรง 
14.5  มีการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของเด็กอยางเปนระบบ 
14.6 มีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ประสบการณอยาง

สม่ําเสมอ 
14.7  มีการนาํแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดประสบการณ 
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มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสรมิคณุภาพเด็กอยางหลากหลาย  
ตัวบงช้ี 

15.1  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กอยางทั่วถึง 
15.2  มีการจัดกิจกรรม กระตุนพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ 

และสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก 
15.3  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 
15.4  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว 
15.5  มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และ 

ภูมิปญญาไทย 
15.6  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
เด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

ตัวบงช้ี 
16.1  มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
16.2  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก 
16.3  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง 
         และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
16.4  มีหองเรียน หองสมุด  สนามเด็กเลน พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความ

สะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี 
16.5  มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 

          มาตรฐานมาตรฐานดานดานการพฒันาชุมชนแหงการเรียนรูการพฒันาชุมชนแหงการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น  
ตัวบงช้ี 

17.1  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 
17.2  สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และชุมชน เขามามีสวนรวมใน

การจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 18  สถานศกึษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา 
                     สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถ ี

การเรียนรูในชุมชน 
ตัวบงช้ี 

18.1  เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 
18.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 



                                                                                แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 24

            44..22..22  มาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  

……   อุดมการณการศึกษาอุดมการณการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ันพื้นฐาน  

  อุดมการณของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐตองจัด
ใหมีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทกุคนใหมีคุณลักษณะที่พงึประสงค ทั้งในฐานะที่
เปนพลเมืองไทยและพลเมอืงของโลก เพือ่เปนรากฐานที่พอเพียงสําหรับการใฝรูใฝเรียนตลอดชวีิต 
รวมทัง้เพื่อการพัฒนาหนาทีก่ารงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว  และเพื่อ
สรางรากฐานที่แข็งแกรงสาํหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต   

…… หลักการสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักการสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักที่สอดคลองกับอุดมการณ ดังนี้ 
11. . หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณหลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ  ทั้งรางกาย จิตใจ  สติปญญา  ความรู 

และคุณธรรม เปนผูที่มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ใฝรู  
มีทักษะในการแสวงหาความรูที่พอเพียงตอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตสวนตน 
สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทันและชาญฉลาด   และมีความเปนประชาธิปไตย  

22. . หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไทยหลักการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไทย ใหมีความรัก และภาคภูมิใจในทองถิ่น
และประเทศชาติ มีความรูและทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุงมั่น ขยัน 
ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีทั้งของ
ครอบครัว ชุมชน  สังคมไทย และสังคมโลก   

33. . หลักแหงความเสมอภาคหลักแหงความเสมอภาค  คนไทยทั้งปวงตองมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  ไมนอยกวา  12  ป  อยางทั่วถึงเทาเทียม ควบคูไปกับความมีคุณภาพ โดยไมแบงชน
ชั้นหรือความแตกตางทางสังคมวัฒนธรรม   

44. . หลักการมีสวนรวมหลักการมีสวนรวม  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมกับคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อเสริมสรางเอกลักษณศักดิ์ศรีและตอบสนองความตองการของทองถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540  เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 

55. . หลักแหงความสอดคลองหลักแหงความสอดคลอง อุดมการณและมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตองสอดคลองกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
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2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
และสัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 

  …… มาตรฐานมาตรฐานการศึกษาการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ันพื้นฐาน  มรีายละเอียดมรีายละเอียดดงัน้ีดงัน้ี  

         มาตรฐาน มาตรฐานดานคุณภาพดานคุณภาพผูเรียนผูเรียน  

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ี 

1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต  
1.3 มีความกตัญูกตเวที 
1.4 มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพื่อสวนรวม 
1.5 ประหยัด รูจักใชทรัพยส่ิงของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา  
1.6 ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมปิญญาไทย นยิมไทย และดาํรงไวซึง่

ความเปนไทย  

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีจิตสํานึก ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ตัวบงช้ี 

2.1  รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนกัถงึผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลง
ส่ิงแวดลอม 

2.2  เขารวมหรือมีสวนรวมกจิกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีทกัษะในการทํางาน รักการทาํงาน สามารถทํางานรวมกบั
ผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดตีออาชีพสุจริต  

ตัวบงช้ี 
3.1  มทีักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ  
3.2  เพียรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน  
3.3  ทํางานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3.4  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
3.5  มคีวามรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกีย่วกบัอาชีพที่ตนสนใจ 
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มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวสิัยทัศน  

ตัวบงช้ี 
4.1  สามารถวิเคราะห  สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด   คิดอยางเปน

ระบบและมีการคิดแบบองครวม 
4.2  สามารถคาดการณ  กาํหนดเปาหมาย และแนวทางการตัดสนิใจได 
4.3  ประเมนิและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแกไขปญหาอยางมีสติ 
4.4  มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค มองโลกในแงดี  และมีจนิตนาการ   

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลกัสูตร  
ตัวบงช้ี 

5.1  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ 
5.2  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 
5.3  สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนาํเสนอดวยวิธีตางๆ  
5.4  สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 
5.5  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

ตัวบงช้ี 
6.1  มนีิสัยรักการอาน การเขียน  และการฟง  รูจักตัง้คําถามเพื่อหาเหตุผล  
6.2  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลง

ความรูและสื่อตาง ๆได ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
6.3  มวีิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได สนกุกับการเรียนรูและ

ชอบมาโรงเรยีน 
มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีสขุนิสัย สุขภาพกาย และสขุภาพจิตที่ด ี 
ตัวบงช้ี 

7.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
7.2  มนี้ําหนกั สวนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  
7.3  ปองกันตนเองจากสิง่เสพติดใหโทษและหลีกเลีย่งสภาวะที่เสี่ยงตอ        

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 
7.4  มีความมัน่ใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกยีรติผูอ่ืน 
7.5  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน 
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มาตรฐานที่ 8 ผูเรียนมีสนุทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกฬีา  
ตัวบงช้ี 

8.1  ชืน่ชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานศิลปะ  
8.2  ชืน่ชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป 
8.3  ชืน่ชม  รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกฬีา/นันทนาการ 

        มาตรฐานมาตรฐานดานดานกาการเรียนการสอนรเรียนการสอน  

มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒุิ/ความรูความสามารถตรงกับงาน           
ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  เขากับชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง 

ตัวบงช้ี 
9.1  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
9.2  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน  
9.3  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 
9.4  มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ รับฟงความคิดเห็น     
        ใจกวาง  และยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
9.5  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป 
9.6  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด 
9.7  มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 

มาตรฐานที่ 10 ครู มีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ตัวบงช้ี 
10.1  มีความรูความเขาใจเปาหมายการจดัการศึกษาและหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
10.2  มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
10.3  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
10.4  มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ

ผูเรียน 
10.5  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่

จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
10.6  มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
10.7  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
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                มาตรฐานมาตรฐานดดานานการบริหารและการจัดการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที ่11  ผูบรหิารมคุีณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถ     
ในการบรหิารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ี 
11.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
11.2  มีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ 
11.3  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
11.4  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 

มาตรฐานที่ 12  สถานศกึษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงาน
และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  

ตัวบงช้ี 
12.1  มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัว

สูงและปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 
12.2  มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทันตอ

การใชงาน 
12.3  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
12.4  มกีารพฒันาบคุลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
12.5  ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน 

มาตรฐานที ่13  สถานศึกษามีการบรหิารและจดัการศกึษาโดยใชสถานศึกษา
เปนฐาน 

ตัวบงช้ี 
13.1  มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 
13.2  มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 
13.3  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 
13.4  มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
13.5  มีการตรวจสอบและถวงดุล 

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  

ตัวบงช้ี 
14.1  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
14.2  มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 



                                                                                แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 29

14.3  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความ
ถนัดและความสามารถของผูเรียน 

14.4  มีการสงเสริมและพฒันานวัตกรรมการจัดการเรียนรู  และสื่อ
อุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

14.5  มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของผูเรียน 
14.6  มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ 
14.7  มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสรมิคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย  

ตัวบงช้ี 
15.1   มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง 
15.2   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ

และความคิดสรางสรรคของผูเรียน 
15.3   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และ

ความถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
15.4   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 
15.5   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป  และกีฬา/

นันทนาการ 
15.6   มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปญญาไทย 
15.7   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  

มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสรมิ
ใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

ตัวบงช้ี 
16.1  มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
16.2  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
16.3  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรู

ดวยตนเอง  และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
16.4  มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด  พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวย

ความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี 
16.5  มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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                มาตรฐานมาตรฐานดานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน
ทองถิ่น  

ตัวบงช้ี 
17.1  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

ในทองถิ่น 
17.2  สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และชุมชน เขามามีสวนรวมใน

การจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา 
                     สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อ

พัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 
ตัวบงช้ี 

18.1  เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 
18.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 จากมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด หากเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาประสงคจะ
เพิ่มเติมใหครอบคลุมบริบทและเอกลักษณของตน ก็ยอมทําได  โดยในสวนของเขตพื้นที่การศึกษา 
หากจะออกเปนประกาศ ก็ใหออกเปนประกาศเฉพาะสวนที่เขตการศึกษาเพิ่มเติมเทานั้น (ไมใชนํา
มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไปแลว ไปจัดทําเปนประกาศของเขตพื้นที่
การศึกษา แลวประกาศซ้ําอีก)  สวนสถานศึกษาก็ดําเนินการทํานองเดียวกัน กลาวคือ ประกาศ
เฉพาะสวนที่เพิ่มเติมของสถานศึกษาเอง ประชาสัมพันธใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของทราบ หรือ
อาจเพียงแตเพิ่มเติมตัวบงชี้ภายใตมาตรฐานที่มีอยูแลวก็ได 

  44..22..33  มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  
สําหรับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยนั้น สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) องคการมหาชน ไดปรับปรุงใหสอดรับกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไปแลว 
 มาตรฐานเพื่อการประเมินภายนอกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมี 14 มาตรฐาน  60 ตัวบงชี้ 
ซึ่งทั้ง 14 มาตรฐาน จะเปนสวนหนึ่งในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานหมดแลว สวนมาตรฐานเพือ่
การประเมินภายนอกระดับปฐมวัยมี  14  มาตรฐาน  50  ตัวบงชี้  ซึ่งทั้ง 14 มาตรฐาน จะเปนสวนหนึ่ง
ในมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยทั้งหมดเชนเดียวกัน 
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 …… มาตรฐานเพื่อการประเมินภายนอกระดับกามาตรฐานเพื่อการประเมินภายนอกระดับการศึกษารศึกษาปฐมวัยปฐมวัย  มีดังนี ้

         มาตรฐาน มาตรฐานดานคุณภาพดานคุณภาพผูเรียนผูเรียน  

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมทีพ่ึงประสงค 

มาตรฐานที่ 2   ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี  

มาตรฐานที่ 3   ผูเรียนมีสุนทรยีภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมวีิสัยทัศน  

มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลกัสูตร  

มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

มาตรฐานที ่7   ผูเรียนมทีักษะในการทาํงาน รักการทํางาน สามารถทาํงานรวมกบั
ผูอ่ืนได และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  

         มาตรฐาน มาตรฐานดานดานครูครู  

มาตรฐานที่ 8   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ          
หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชมุชนไดดี และมีครูเพียงพอ 

มาตรฐานที่ 9   ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมปีระสิทธิภาพ 
และเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

         มาตรฐาน มาตรฐานดานดานผูบริหารผูบริหาร  

มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมภีาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางและการบรหิารงานอยางเปน
ระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามหีลักสูตรที่เหมาะสมกบัผูเรียนและทองถิ่น มีส่ือ 
การเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

 มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ในการ
พัฒนาการศึกษา 
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 …… มาตรฐานเพื่อการประเมินภายนอกระดับการศกึษามาตรฐานเพื่อการประเมินภายนอกระดับการศกึษาข้ันพื้นฐานข้ันพื้นฐาน  มีดังนี ้

         มาตรฐาน มาตรฐานดานคุณภาพดานคุณภาพผูเรียนผูเรียน  

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมทีพ่ึงประสงค 

มาตรฐานที่ 2   ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจติที่ดี  

มาตรฐานที่ 3   ผูเรียนมีสุนทรยีภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมวีิสัยทัศน  

มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลกัสูตร  

มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

มาตรฐานที ่7   ผูเรียนมทีักษะในการทาํงาน รักการทํางาน สามารถทาํงานรวมกบั
ผูอ่ืนได และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  

         มาตรฐาน มาตรฐานดานดานครูครู  

มาตรฐานที่ 8   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  และมีครู
เพียงพอ 

มาตรฐานที่ 9   ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมปีระสิทธิภาพ 
และเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

         มาตร มาตรฐานฐานดานดานผูบริหารผูบริหาร  

มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมภีาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางและการบรหิารงานอยางเปน
ระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามหีลักสูตรที่เหมาะสมกบัผูเรียนและทองถิ่น มีส่ือ 
การเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

 มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 
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44..33  มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสตูรมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสตูร  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ใชอยูในปจจุบัน เปนหลักสูตรอิง

มาตรฐาน ซึ่งหมายถึงหลักสูตรที่มีมาตรฐานเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน มาตรฐานในที่นี้ 
หมายถึง มาตรฐานการเรียนรู ซึ่งเปนการระบุส่ิงที่ผูเรียนพึงรู พึงปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบการศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรูจึงเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร และเปนตัวจักร
สําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความเกี่ยวของกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั่นคือ หาก
สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยยึดมาตรฐานการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู
ครบถวนในแตละชวงชั้น ในขณะเดียวกันก็พัฒนาองคประกอบอื่นๆ ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 
โดยดําเนินการอยางจริงจังและเขมแข็ง ยอมสงผลถึงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
อยางแนนอน 

ในทาํนองเดยีวกนั การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวยั กย็อมสงผลถงึคุณภาพ
ตามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยดวย  



มาตรฐานการศึกษาของชาติ

พ.ร.บ.

วิสัยทัศน,พันธกิจ

มาตรฐานการศกึษา /
เปาหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

นโยบายตนสังกัด

ปญหา/ความตองการ
ความรวมมือของชุมชน

สถานศึกษา

แผนพัฒนาการศกึษา
(School Improvement Plan)

การพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา

การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณภาพผูเรียน

การพัฒนาองคกร
ใหเปนแหลงเรียนรู

การพัฒนาบุคลากร
(ภาวะผูนาํ/มืออาชีพ)

การพัฒนาสภาพแวดลอม
และการใหบริการ

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปสพท.
การปรับปรุงสถานศึกษาจากผลการประเมิน

แผนการศึกษาของชาติ ศักยภาพสถานศึกษา
(ครู ผูบริหาร ผูเรียน)

ระบบการประเมินภายใน/การตรวจสอบและทบทวนภายใน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน/
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่เขตพื้นที่เพิ่มเติม

สมศ.สพฐ.
ผูปกครอง
ชุมชน

องคกร
ที่เกีย่วของ 34

34
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 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    แบงออกเปน 4 ดาน 
คือ 1) ดานคุณภาพผูเรียน 2) ดานการเรียนการสอน/การเรียนรู 3) ดานการบริหารและการจัด
การศึกษา และ 4) ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  มาตรฐานการศึกษาแตละดาน ระบุตัวบงชีท้ี่
สะทอนคุณภาพการศึกษาที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา  ดังนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุ
มาตรฐานที่กําหนด และเชื่อมโยงกับภาระงานจริงในสถานศึกษา ในจุดเริ่มตนสถานศึกษาควร
ปฏิบัติดังนี้ 
 1.  ประชาสัมพันธมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย รวมทั้งมาตรฐานของเขตพื้นที่  
ที่กําหนดเพิ่มเติมใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองรับทราบ
เพื่อใหเกิดการรับรูและตื่นตัวในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานทุกฝายและผูที่เกี่ยวของ
เห็นเปาหมายการพัฒนาและมีคานิยม (shared vision) รวมกัน 
 2.  วิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากทุกสวนที่มี เชน  
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ผลการประเมินจาก
หนวยงานตนสังกัด ผนวกกับขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับจุดแข็ง - จุดออน โอกาส - 
ขอจํากัด หรือปญหาและความตองการของผูปกครองชุมชน สรุปเปนปญหาเรงดวน จัดลําดับ
ความสําคัญ กําหนดเปนนโยบายที่ทุกฝายในสถานศึกษาตองรวมใจกันพัฒนาสูเปาหมาย 
 3.  ระดมสรรพกําลังและสรางพลังความรวมมือ  คิดกิจกรรม/โครงการ หรือกําหนด
มาตรฐานใหเกิดการปฏิบัติโดยเร็ว 
 4.  กําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา
รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนใหสอดรับกับวิสัยทัศนหรือเอกลักษณหรือบริบทของ
สถานศึกษา หากเห็นวามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานการศึกษาที่เขตพื้นที่การศึกษากําหนดเพิ่มเติมยังไมครอบคลุมหรือไมเพียงพอ 
 5.  จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป 
 6.  ดําเนนิการตามแผนปฏิบัติงานที่กาํหนดไว โดยมีการประชาสัมพันธใหทกุฝายที่
เกี่ยวของมีสวนรวมรับรูและลงมือปฏิบัติดวยความเต็มใจ ใชเทคนิคการบริหารจัดการที่เหมาะสม
กับสภาพและศักยภาพของบุคลากร ดําเนินการตามแผนโดยมีตัวชี้วดัที่ชัดเจน 
 7.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทัง้นี้ในแตละโครงการ/กจิกรรม สถานศึกษาตองมีแผนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทัง้ระยะสัน้ ระยะยาวตามตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ที่กาํหนด 
       
 

55.  .  ทําอยางไรเพื่อไปใหถึงมาตรฐานการศึกษาทําอยางไรเพื่อไปใหถึงมาตรฐานการศึกษา  
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......ตัวอยางกิจกรรมเพือ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตัวอยางกิจกรรมเพือ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.)   เปนที่ประจักษชัดแลววาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ 4 (ความสามารถใน
การคิดของผูเรียน)  มาตรฐานที่ 5 (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน)  และมาตรฐานที่ 6 (นิสัยรัก
การอานและการแสวงหาความรูของผูเรียน)  อยูในระดับปรับปรุง  ดังนั้น สถานศึกษาควรเรงพัฒนา
เปนการดวน โดยคิดคน พัฒนา หรือปรับปรุงกิจกรรมที่จะชวยใหนักเรียนปรับพฤติกรรมการเรียน
และครูเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหสูงขึ้น 
 ในที่นี้ จะขอยกตัวอยางกิจกรรมที่สถานศึกษาดําเนินการจนประสบความสําเร็จมาแลว 
เพื่อชวยจุดประกายความคิดและเปนแนวทางใหสถานศึกษาทั่วไปนําไปประยุกตใชใหเหมาะกับ
บริบทของสถานศึกษาตอไป 

 
  ตัวอยางกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

ตัวอยางกิจกรรมการจัดการเรียนรู 4 ตัวอยางที่ยกมาไว ณ ที่นี้ตองการแสดงใหเห็นวาการ
จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการจะชวยพัฒนาทักษะที่ตองการใหเกิดแกนักเรียนหลายประการไปพรอมๆ
กัน ทั้งทักษะการคิด ทักษะการจัดการ ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการทํางานรวมกันโดยนักเรียน
ตองมีและใชความรูจากการเรียนมาประยุกตใชในการทํากิจกรรม  อีกทั้งนักเรียนยังไดเรียนรู
คุณธรรมการอยูรวมกันโดยไมตองทองจําหรือบังคับใหทํา หลักสําคัญอยูที่ตองทําอยางสม่ําเสมอ
และจริงจัง ทําดวยความสุข  ครูตองเปนผูที่สามารถชี้แนะ  ต้ังคําถามใหนักเรียนไดแงคิด อดทนที่
จะเห็นนักเรียนไดลงมือคิด วางแผน ปฏิบัติดวยตนเอง (กิจกรรมเหลานี้จัดสอนโดย รองศาตราจารย 
ดร. จิราภรณ  ศิริทวี  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ) 

กิจกรรมการถวายสังฆทาน 
เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนตองบูรณาการความรูที่ไดเรียนมาเพื่อสรางองคความรูใหม  เชน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม โดยครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ
ประมาณ 3 คน ใหนักเรียนไปศึกษาจากแหลงความรูตาง ๆ เรื่องการถวายสังฆทาน วาตองทํา
อะไรบาง ครูหาแผนโฆษณาสินคาจากรานคาตาง ๆ มาให  นักเรียนเลือกสินคาปดลงบนกระดาษ
เทา-ขาวที่ทําเปนรูปถังสังฆทาน หลังจากนั้นใหนักเรียนนําเสนอถังสังฆทานหนาหองใหเพื่อนและ
ครูประเมินวาถังสังฆทานถังไหนมีความเหมาะสมมากหรือนอยเพราะเหตุใด ครูจําลองพิธีถวาย
สังฆทาน ใหนักเรียนกลาวคําถวายสังฆทานเปนรายบุคคล กิจกรรมนี้เปนบูรณาการแบบกําหนด
หัวเรื่อง กลุมสาระการเรียนรูที่นํามาบูรณาการเขากับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมคือ วิทยาศาสตร เร่ืองการเลือกซื้ออาหารอยางมีคุณคา คณิตศาสตร เร่ืองการคํานวณ
คาใชจาย ภาษาไทยเรื่องการอาน การแปลความหมาย ทองคําถวายสังฆทาน และการเขียน
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อธิบายเหตุผลของการเลือกซื้อสินคาที่นํามาจัดถังสังฆทาน ศิลปะเรื่องการวาดภาพตกแตงแสดง
กิจกรรมการถวายสังฆทาน เปนตน 

กิจกรรมการเลือกตั้ง 
เปนกิจกรรมที่นําเอาเรื่องการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเขามาเชื่อมโยงใหการ

เรียนรูมีความหมายมากยิ่งขึ้น โดยปรับเปนการเลือกตั้งหัวหนาหองและหัวหนาหมูแทน(แตละ
หองเรียนควรมีการเปลี่ยนหัวหนาหอง หัวหนาหมูทุกเดือนเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสที่จะทํา
หนาที่เปนหัวหนาหองหรือหัวหนาหมู)  ครูแบงนักเรียนออกเปนทีม ๆ ละประมาณ 6 คนเพื่อ
เลือกตั้งหัวหนาชาย-หญิง และหัวหนาหมู 4 หมู ทีมไหนชนะการเลือกตั้งก็จะไดทําหนาที่เปน
หัวหนาหอง หัวหนาหมูเปนเวลา 1 เดือน ภารกิจที่นักเรียนแตละทีมตองทําคือ ไปศึกษาแผนปาย
หาเสียงและวิธีหาเสียงของนักการเมืองเพื่อนํามาเขียนแผนปายโฆษณาทีมของตนและเตรียมบท
หาเสียง ใหเวลาประมาณ 1 เดือนในการรณรงคหาเสียง ครูจําลองหนวยลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
นักเรียนทุกคนตองผานกระบวนการลงคะแนนเสียงเสมือนจริงตั้งแตการตรวจบัตรนักเรียน การลง
ชื่อรับบัตรลงคะแนนเสียง การเขาคูหาเพื่อกาหมายเลขที่ตองการ การนับคะแนนเสียงทีละแผน
แลวบันทึกความถี่บนกระดานดํา จนถึงการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 

กิจกรรมทั้ง 2 อยางดังกลาวขางตนเปนกิจกรรมที่นักเรียนตองคิด วิเคราะหและเขียน 
จัดเปนกิจกรรมบูรณาการเพื่อชีวิตที่ตองใชความรูทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพรรคการเมือง ใชความรูภาษาไทยในการเขียนคําโฆษณา ใช
ความรูดานศิลปะในการตกแตงแผนปายหาเสียงใหดูนาสนใจ ใชความรูคณิตศาสตรในการ
คํานวณพื้นที่บนแผนปายหาเสียง การคํานวณเวลาในการดําเนินการสวนตาง ๆ ใหเสร็จตรงเวลา 
ใชความรูดานการงานอาชีพและเทคโนโลยีในการพิมพแผนพับโฆษณา บางทีมหาเสียงโดยใช 
power point ก็มี  

กิจกรรมตลาดนัด 
เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนแตละหองเวียนเปดตลาดนัดในหองของตนชวงพักกลางวัน วันละ

หอง นักเรียนตองใชทักษะการคิดวิเคราะหคอนขางมาก ต้ังแตการเดาใจผูซื้อวามีแนวโนมตองการ
สินคาประเภทไหนมากที่สุด การวางแผนการขาย การโฆษณาเชิญชวน การตัดสินใจลดราคาวินาที
สุดทายเพื่อไมใหสินคาเหลือ เมื่อเสร็จส้ินการขายนักเรียนตองทําบัญชีรับ-จาย คํานวณภาษีเงินได 
กิจกรรมนี้ทําใหนักเรียนเขาใจเรื่องตนทุน ราคาขาย กําไร ขาดทุนและภาษีรายไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมการเลี้ยงสง 
เปนกิจกรรมที่เฉลิมฉลองเมื่อนักเรียนเรียนจบปการศึกษา แทนที่จะใหนักเรียนแตละคน

นําอาหารมารับประทานรวมกัน ครูจะเชิญชวน(เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูสึกอยากทําดวยตนเอง 
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ไมใชบังคับ) ใหนักเรียนจัดงานเลี้ยง เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณที่จะตองบูรณาการสิ่งตาง ๆ ที่
ไดเรียนมาสูการปฏิบัติจริง มีการแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ต้ังแตประธานจัดงาน รอง
ประธานจัดงาน  ประธานฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานเลี้ยง ไดแก ฝายเหรัญญิก ฝายอาหาร ฝาย
การแสดง ฝายพิธีการ ฝายสถานที่ ฝายบัตรเชิญ และฝายเลขานุการ กรรมการแตละฝายไดมา
จากการใหนักเรียนอาสาตัวเองเพื่อทํางานในตําแหนงตาง ๆ  และมีการหมุนเวียนกันไป นักเรียน
ตองดําเนินการทุกเรื่องบนพื้นฐานความเปนประชาธิปไตย เชน นักเรียนตองทําความตกลงกันเอง
วาจะรับประทานอะไร ราคาเทาไร แลวหาคาเฉลี่ยเพื่อเก็บเงินสมาชิกในหองมาเปนคาใชจาย จะ
เชิญอาจารยทานใดบางมาเปนแขกรับเชิญ การแสดงจะมีกี่ชุด ใครจะแสดงชุดอะไร พิธีเปดจะทํา
อยางไร ใครจะเปนพิธีกรงานแตละสวน เปนตน นักเรียนตองทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตัวเองโดยมี
อาจารยประจําชั้นเปนที่ปรึกษา ตลอดปการศึกษา อาจใหนักเรียนจัดกิจกรรมนี้ไดสัก 3 คร้ังคือ 
งานปดภาคเรียนภาคตน งานวันเด็ก และงาน Good-bye เมื่อจบปการศึกษา 

กิจกรรมงานเลี้ยงนี้ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถในดานที่ตนถนัด ไดแสดง
ความสามัคคีดวยการเฉลี่ยคาอาหารเพื่อรับประทานรวมกัน รูจักการทํางานรวมกับเพื่อน ๆ ได
เ รียนรูมารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟตจากประสบการณที่ ได รับ  การฝก
ประสบการณแบบนี้บอยๆจะทําใหทักษะทางสังคมของนักเรียนพัฒนาขึ้น 

กิจกรรมการเลี้ยงสงนี้บูรณาการหลาย ๆ กลุมสาระเขาดวยกัน คือ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เร่ืองมารยาทสังคม การรูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี  ภาษาไทย ใชในการเขียนคํา
กลาวรายงานในพิธีเปดงาน เขียนบทพิธีกร ทําบัตรเชิญ  ภาษาตางประเทศ นักเรียนทําบัตรเชิญ
เปนภาษาอังกฤษเพื่อเชิญอาจารยสอนภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ใชคํานวณคาใชจาย ทําบัญชี
รับ-จาย  วิทยาศาสตร ใชในการพิจารณาสารอาหารที่จะรับประทาน เชน เมื่อมีสมาชิกเสนอจะ
ด่ืมน้ําอัดลม ก็อาจจะมีผูคัดคานวาน้ําอัดลมเปนสารกอมะเร็งหรือการดื่มน้ําอัดลมมีแตใหโทษ 
เปนตน การเลือกทําอะไรตองมีมติที่ประชุม ศิลปะใชในการจัดทําบัตรเชิญ การตกแตงสถานที่ 
การแสดงชุดตาง ๆ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใชในการออกแบบจัดสถานที่ 

 
 ตัวอยางกิจกรรมสรางนิสัยรักการอาน 

กิจกรรมเหลานี้พัฒนาโดยอาจารยดารกา ตนครองจันทร โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ระดับประถมศึกษา) เพื่อชวยใหนักเรียนรักการอาน การเขียน กิจกรรม
เหลานี้ สวนใหญพัฒนาขึ้นจากความตองการของนักเรียนเอง และผลงานเกิดจากนักเรียนไดลงมือ
ทําเอง 
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 เพลงพาเพลิน จัดบอรดเพลงฮิตมีภาพนักรองที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ มีหนังสือเพลงที่ทันสมัย
ทั้งแนวลูกทุง ลูกกรุง สตริง เพลงประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สรางเสริมประสบการณ
ชีวิตและเพลงจริยศึกษา 
 ปราสาทคําถาม นักเรียนอานหนังสือแลวดึงเนื้อหาหรือถามตอบจากหนังสือมาเขียนลง
ในกระดาษที่มีขนาดเทารูปถายพรอมทั้งวาดภาพระบายสี แลวนําผลงานทั้งหมดใสในซองอัลบ้ัม 
ต้ังชื่อเร่ืองทําปกใหสวยนําผลงานของนักเรียนไปจัดวางไวที่มุมปราสาทคําถาม 
 สาระนารู ทําแฟมภาพการตูนมีหนาปกสีสวยสดใส ดานในเปนพยัญชนะ สระ ตัวสะกด 
วรรณยุกต เพื่อใหนักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินในการประสมสระ 
 รักภาพรักภาษา วาดภาพการตูนประกอบคําระบายสี หรือตัดภาพการตูนมาปะติด
ประกอบคํา แลวนํามาใสไวในถึงพลาสติกรวบรวมใสกลองหรือกระเชาที่ตกแตงใหสวยงามสะดุด
ตา นักเรียนสามารถเรียนรูคําโดยมีรูปภาพเปนสื่อและสามารถนําไปเลนเกมไดอีกดวย (ควรมี
จํานวนภาพประกอบคําประมาณ 400 – 500 ภาพ) 
 เรียนรูดวยภาพ แบงกลุมใหนักเรียนไปซื้อภาพชุดการศึกษาตามที่กลุมตกลงนํามาตัด
และปะติดในสมุดวาดเขียนเลมใหญ เขียนชื่อเร่ืองและชวยกันวาดภาพปกระบายสีใหสวยงาม 
แลวนําผลงานของนักเรียนจัดมาวางบนชั้นใหนาสนใจ 
 เก็บตกจากหนังสือพิมพ ตัดบทความจากหนังสือพิมพมาเย็บเขาเปนเลมเล็ก ๆ ติดสัน
ดวยเทปผาหลากสีจัดไวในมุมที่ตกแตงใหสวยสะดุดตา  
 ศัพทานุกรมแปลงราง นําคําศัพทพรอมทั้งความหมายจากหนังสือศัพทานุกรมเขียนลง
ในกระดาษแข็งที่ตัดเปนรูปสัตวตาง ๆ ผนึกใสถุงพลาสติก รวบรวมใสกระเชาที่ผูกโบวสวยงาม 
 ขวดมหัศจรรย แจกกระดาษสีใหนักเรียนเขียนความรูที่ไดอานจากหนังสือ นํากระดาษ
มามวนใสในขวดนมเปรี้ยวเล็ก ๆ โดยตัดกระดาษใหสูงกวาปากขวดเล็กนอย 
 ไมพายวิเศษ เขียนประโยคสัญลักษณลงบนไมพายอันเล็ก ๆ สวนอีกดานเขียนเฉลย 
สวมถุงพลาสติกมัดดวยยางใหเหลือดามไมพายไวสําหรับถือ ผูกโบวหลากสีทับเสนยางเพื่อความ
สวยงาม 
 ธงแหงชัยชนะ แจกกระดาษสีที่ตัดเปนผืนธงเล็ก ๆ ใหนักเรียนเขียนความรูที่อานจาก
หนังสือลงในกระดาษแลวนําผืนธงหลากสีมาทากาวติดกับดามไมไผ รวบรวมปกไวในถังทราย 
 ยอแลวจะ ใหนักเรียนอานนิทานคนละ 1 เลม แลวยอใหเหลือ 7 – 10 บรรทัด โดยใหได
ใจความครบถวนพรอมทั้งขอคิดที่ได คัดลงในกระดาษวาดเขียนเลมเล็กโดยวาดภาพประกอบ
นิทาน 1 ภาพระบายสีใหสวยงาม ดานหลังใหนักเรียนตั้งคําถามจากนิทานดานหนา 3 – 5 ขอ วาด
ภาพประกอบคําถามใหสวยงาม ผนึกใสถุงพลาสติกวางไวใหแลกเปลี่ยนกันอาน 
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 รอยแกวรอยกรองของหนู ใหนักเรียนเขียนรอยแกวรอยกรองประกอบภาพโดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมของระดับชั้น เชนนักเรียนชั้น ป. 4 ใหแตงนิทานสงเสริมคุณธรรมคนละ 1 เร่ืองมี
ความยาวประมาณ 7 – 10 บรรทัด โดยไมใหเคาโครงเรื่องซ้ํากับหนังสือที่ขาย แลวคัดลงใน
กระดาษวาดเขียนเลมเล็กวาดภาพประกอบนิทานใหจบในแผนเดียว ผนึกใสถุงพลาสติกวางไวให
แลกเปลี่ยนกันอาน 
 พี่เขียนนองอานเบิกบานใจ ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แตงนิทานเปนเลม มี
ความยาวเนื้อเร่ือง 6 หนา ทุกหนามีภาพประกอบ มีปกนอก มีปกใน มีคํานํา และทุกเรื่องตองมี
ขอคิดหรือคติเตือนใจ สวนใหญเปนหนังสือนิทานสงเสริมคุณธรรม นิทานสงเสริมนิสัยรักการอาน 
และหนังสือนิทานพื้นบานพื้นเมือง นําไปจัดวางไวบนชั้นในหองสมุดสําหรับแลกเปลี่ยนกันอาน 
 โทรฟรี นําโทรศัพทที่ชํารุดแลวมาวางคูกับสมุดรายนามผูใชโทรศัพทขององคการ 
โทรศัพท จัดตกแตงโตะดวยแจกันดอกไม วาดภาพการตูนและเขียนปายวาที่นี่โทรฟร ีการคนหาชือ่
ผูใชโทรศัพทของนักเรียนจะเปนพื้นฐานในการใชพจนานุกรมตอไป 
 กิจกรรมสรางนิสัยรักการอานที่กลาวมาขางตน ใหนักเรียนทําในคาบเวลาการเรียน         
การสอนวิชาการใชหองสมุดอยางเปนทางการประมาณ 40 นาที สลับกับการสอนพื้นฐานการใช
หองสมุด เปนงานที่ใหนักเรียนทํานอกเวลา กิจกรรมที่มอบหมายใหนักเรียนทํามีผลใหนักเรียนได
เขาหองสมุดมากขึ้น ไดสัมผัสกับหนังสือทุกเลมในหองสมุด 
 กิจกรรมหองสมุด หองเรียน (พัฒนาโดยรองศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  ศิริทวี) เปน
กิจกรรมที่จัดเพื่อกระตุนใหนักเรียนรักการอาน ใฝรู ใฝเรียน เร่ิมกิจกรรมดวยการเชิญชวนให
นักเรียนชวยกันนําหนังสือมาวางบนชั้นหนังสือเพื่อแลกเปลี่ยนกันอาน รับสมัครบรรณารักษชาย – 
หญิงเพื่อมาทําหนาที่ใหยืมและรับคืนหนังสือ โดยใหเปลี่ยนกันเปนบรรณารักษคราวละ 1 เดือน มี
การประชุมเพื่อกําหนดระเบียบการยืม – คืนใหสมาชิกทุกคนในหองแสดงความคิดเห็น แลวติด
ระเบียบไวที่ผนังหองใกล ๆ กับชั้นหนังสือเพื่อใหทุกคนรับทราบโดยทั่วกัน 
  

 ตัวอยางกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 กิจกรรมมหัศจรรยบัตรสีฟา  ครูตัดกระดาษโปสเตอรแข็งสีฟาขนาดใหญเทาที่สามารถ
ใสกระเปาเสื้อของนักเรียนไดพอดี เมื่อกร่ิงบอกเวลาเขาแถวดังขึ้นหัวหนาชาย-หญิง จะไปนาํบตัรสี
ฟาจากกลองมาเสียบที่กระเปาเสื้อของเพื่อน หัวหนาชายเสียบบัตรใหนักเรียนชาย หัวหนาหญิง
เสียบบัตรใหนักเรียนหญิง เมื่อนักเรียนคนใดไมปฏิบัติตามกติกาการเขาแถวที่ไดตกลงรวมกันไว 
หัวหนาก็จะริบบัตร กิจกรรมนี้อาศัยความเชื่อที่วาทุกคนเปนคนดี ถาไมสามารถดํารงตนเปนคนดี
ไดก็ตองถูกลงโทษดวยการริบบัตร 



                                                                                แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

41

 นักเรียนที่สามารถรักษาบัตรสีฟาไวไดตลอดวันก็จะไประบายสีในแผนบันทึกความดีที่ครู
เตรียมไวในตอนเย็น ครูทุกคนที่เขามาสอนหนังสือมีสิทธิริบบัตรสีฟาเมื่อนักเรียนประพฤติตนไม
เหมาะสม และสามารถคืนใหนักเรียนเมื่อนักเรียนแกไขขอผิดพลาดแลว บัตรสีฟาเปนเสมือน
เครื่องเตือนใจใหนักเรียนตองประพฤติตนอยูในกรอบตลอดเวลา 
 กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับระดับชั้นประถมศึกษา  
 กิจกรรมจินตนาการของเรา  จัดในชวงโฮมรูมตอนเชา โดยครูคัดนิทานสนุก ๆ แตแฝง
คุณธรรมมาอานใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองที่ไดฟง ตางคน
ตางคิด ตางคนตางจินตนาการ นักเรียนสามารถคิดไดไกลเทาที่จินตนาการจะไปถึง กิจกรรมนี้คุณ
พอ – คุณแมก็อาจนําไปใชได คือสงลูกนอนดวยนิทานที่มีคุณคา เลาไปถามความคิดเห็นไปเพื่อให
ลูกฝกคิดวิเคราะหเร่ืองราวตาง ๆ พยายามหลีกเลี่ยงการถามความจํา เชน มีสัตวทั้งหมดกี่ตัว
(จิตวิทยาพัฒนาการระบุวานักเรียนวัยประถมศึกษาชอบฟงนิทาน) 
 กิจกรรมสํานึกรวมเพื่อสวนรวม  ใหนักเรียนอาสาเปนหัวหนากลุม หัวหนาหอง มี
หนาที่ผลัดกันรับผิดชอบดูแลใหหองเรียนเปนระเบียบอยูเสมอ  นักเรียนทุกคนตองผลัดกัน
รับผิดชอบทําใหทุกคนไดล้ิมรสการเปนลูกนองและหัวหนา  ความรวมมือรวมใจจึงเกิดขึ้นเมื่อทุก
คนตางไมอยากตองทํางานหนักเมื่อตนตองรับผิดชอบเปนหัวหนา ผลของกิจกรรมปรากฏวา
หองเรียนเปนระเบียบอยางไมนาเชื่อเพราะมีคนชวยเปนหูเปนตาใหครูทําใหครูเบาแรง 

 
 ตัวอยางกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมหองสวยดวยมือเรา เปนกิจกรรมที่จัดทุกวันจันทรชวงโฮมรูม เพื่อใหนักเรียนมี
อนามัยสวนตน เปนการเริ่มตนสัปดาหอยางมีคุณคา นักเรียนทุกคนจะเรียนรูวิธีขัดโตะของตัวเอง
ดวยแปรงขัดเล็บ สบูเหลว และผาเช็ดโตะ ชวงแรก ๆ นักเรียนใชเวลาคอนขางมาก เนื่องจากไมมี
ทักษะการทํางานลักษณะนี้มาจากบาน เมื่อนานวันเขานักเรียนสามารถขัดโตะไดอยางสะอาด
ภายในเวลา 5 นาที เนื่องจากมีการคิดวิเคราะหหาวิธีทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะการทํางาน
และการจัดการเพิ่มมากขึ้น และเห็นคุณคาของการมีโตะที่สะอาดตลอดสัปดาห 

กิจกรรมรักษความสะอาด เปนกิจกรรมทําเวรประจําวันแตเปนการทําเวรอยางมีสติ ครู
ประจําชั้นจัดทําแผนจับสลากโดยใชรูปการตูนที่นักเรียนชื่นชอบ และมีแผนอธิบายลักษณะงานไว
ที่ผนัง เชน โดราเอมอนกวาดพื้น  โปเกมอนทําความสะอาดกระดาน เปนตน เมื่อทําเวรเสร็จ
กรรมการเวรทุกคนตองมาประชุมรวมกันเพื่อประเมินเวร บันทึกเหตุการณประจําวัน รวมทั้งปญหา
และอุปสรรคที่พบ พรอมเสนอแนวทางแกไข เปนการทําเวรโดยการใชทักษะการคิดวิเคราะห 

ตัวอยางกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและกิจกรรมรักษาสิ่ งแวดลอม  (พัฒนาโดย  
รองศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  ศิริทวี  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ) ที่กลาวมา
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ขางตนเปนกิจกรรมกลางของหองเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน คือพัฒนาให
เกิดนิสัยดี ๆ เพื่อฝกใหนักเรียนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมหองเรียน และสังคมประเทศ ไมไดเนน
ความสามารถในวิชาใดวิชาหนึ่ง เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนอยากอาสาทําความดีมากยิ่งขึ้น 
สถานศึกษาควรจัดทําเกียรติบัตรมอบใหกับนักเรียนทุกคนที่อาสาทําทุกกิจกรรม 

จากตัวอยางดังกลาวขางตนจะเห็นวา ตัวอยางที่นําเสนออาจไมใชส่ิงแปลกใหม แตส่ิงที่
แตกตางกันอยูที่ครูคิดวางแผนใหนักเรียนทํากิจกรรมอยางมีเปาหมายและมีความตั้งใจที่จะให
นักเรียนบรรลุเปาหมายใหจงได นักเรียนไดทํากิจกรรมเหลานั้นสม่ําเสมอ ทําอยางรูเปาหมายและ
เห็นประโยชนที่ตนเองไดรับ (ทักษะจะเกิดขึ้นไดตองไดกระทําบอยๆ) ครูมีความอดทนที่จะฟง
ความคิดเห็นของนักเรียนที่แตกตางกันไป เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด ถาม และทํางานดวยตนเอง 
นักเรียนจึงจะรูสึกสนุกในการเรียน และกลาที่จะซักถาม โตตอบกับครู  ดังนั้น ครูจึงตองปรับ
พฤติกรรมการสอน  ครูทุกคนที่สอนในระดับเดียวกันตองรวมกันคิด รวมกันวางแผนจัดกิจกรรมที่
สอดรับกันทุกกลุมสาระการเรียนรู ตองทํากิจกรรมนั้นๆอยางสม่ําเสมอ จริงจัง  เนนกิจกรรมที่
นักเรียนสามารถนําความรูที่เรียนมาใชในชีวิตจริงใหมาก ใหโอกาสนักเรียนไดมีโอกาสคิด วางแผน 
และทํางานดวยตนเองบอยๆ สรรหากิจกรรมที่ฝกทักษะตางๆที่สนุกและทาทายความสามารถของ
นักเรียน นักเรียนจึงจะเปลี่ยนวิธีการเรียน(การใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงการเรียนรูโดยไมมีอะไร
แปลกใหมยอมเปนเรื่องยาก) ครูตองสรางระบบการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให
สอดคลองกันทุกกลุมสาระ  ในขณะที่สถานศึกษาตองมีการวางแผนและทํางานอยางเปนระบบ ใช
มาตรฐานการศึกษาเปนทิศทางในการพัฒนา คิดกิจกรรม / โครงการที่สามารถแกปญหา หรือ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง เห็นผลสําเร็จเชิงประจักษไดในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งทั้งหลาย
เหลานี้ตองอาศัยความจริงใจในการทํางาน  ความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย และการคิดอยาง
สรางสรรค (คิดในมุมมองใหม) และดําเนินการอยางตอเนื่องยาวนาน 
 
 
 
 การสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องดวยการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง เปนหนาที่โดยตรงของหนวยงานตนสังกัด 
โดยเฉพาะหนวยงานที่ใกลชิดที่สุด คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้งในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีกลุมงานที่รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพสถานศึกษาโดยตรง 
 
 
 

66.  .  ใครมีสวนสงเสริมระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาใครมีสวนสงเสริมระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  
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  ......บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 เขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1.  สํารวจสภาพการดําเนินงานบริหารและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางรอบดานเพื่อ
สรางขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) เปนจุดเริ่มของการพัฒนาคุณภาพ 
 2.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่พรอมตัวบงชี้ที่เนนตามบริบทของภาค
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร (เขตพื้นที่ไมจําเปนตองนําประกาศกระทรวง เร่ืองมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ไปทําเปนประกาศระดับเขตพื้นที่อีก)  
 3.  ประกาศและประชาสัมพันธใหโรงเรียนทุกแหงในเขตไดรับรูเปาหมายที่เขตการศึกษา
กําหนด พรอมทั้งประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยให
โรงเรียนทุกแหงรับทราบ และยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ 
 4.  สรางจิตสํานึกใหสถานศึกษา (ทั้งครูและผูบริหาร) ทุกแหงเห็นความสําคัญของ        
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหถึงมาตรฐาน หรืออยูเหนือมาตรฐาน  รับรูและเขาใจถึง
ประโยชนของการมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
ไมใชภาระงานใหมหรือภาระงานเพิ่ม แตเปนการปรับกระบวนการทํางานที่ทําอยูใหเปนระบบ 
ทํางานดวยใจที่มุงมั่นตอการพัฒนา และทํางานแบบมีสวนรวม 
 5.  กําหนดแผนงาน และวิธีการสงเสริมสถานศึกษาที่มีการพัฒนางานเปนระบบ สงผลถึง
การยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นอยูเสมอ ชวยเหลือสถานศึกษาที่ขาดความพรอมในดานตาง ๆ ต้ัง
คณะทํางานเขาไปชวยพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาเหลานั้น นอกจากการเขาไปชวยเหลือ
ดวยบุคลากรของเขตพื้นที่เอง อาจใชวิธีการสรางเครือขายทางวิชาการเปนกลุมโรงเรียนก็ได 
 6.  ดําเนินการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงภายใน
เขตพื้นที่ โดยใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งมาตรฐาน
การศึกษาที่เขตพื้นที่ประกาศเพิ่มเติมเปนเปาหมาย การตรวจสอบและทบทวนสถานศึกษาไม
จําเปนตองตั้งเปนคณะทํางานคณะใหญเขาไปตรวจเยี่ยม แตควรเขาไปนิเทศเยี่ยมเยียน และให
คําแนะนําอยางเปนกัลยาณมิตร ขณะเดียวกัน ก็เก็บขอมูลสภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาไปดวย สถานศึกษาจะไดไมตองเตรียมการหรือไมเปนการเพิ่มภาระใหแกสถานศึกษา 
 7.  ดําเนนิการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน เพือ่ตรวจสอบจุดแข็ง 
และจุดออนของการจัดการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู และหาแนวทางพัฒนาทํา
ใหบรรลุตามเปาหมาย หรือดียิ่งขึ้น 
 8.  สงเสริมใหสถานศกึษามกีารประเมนิตนเองเปนระยะ และนาํผลการประเมินไปพฒันา
อยางตอเนื่อง 
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 9.  จัดนิทรรศการหรือมหกรรมทางวิชาการเพื่อใหสถานศึกษาและนักเรียน มีเวทีนําเสนอ
ผลงาน จัดประกวดแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อกระตุนใหสถานศึกษาทุกแหงในเขตพื้นที่
สงเสริมใหครูและนักเรียนฝกฝน เพิ่มพูนทักษะการคิด ทักษะการทาํงาน ทกัษะการสือ่สาร และทกัษะ
อ่ืน ๆ ที่จําเปนในปจจุบัน เชน ทักษะการใชเทคโนโลยี ทักษะการใชภาษาตางประเทศ เปนตน มีการ
ยกยองเชิดชูสถานศึกษาที่จัดการศึกษาไดคุณภาพเหนือมาตรฐาน เปนสถานศึกษาตนแบบเผยแพร
ใหชุมชน สาธารณชนรับรู กระตุนใหสถานศึกษาอื่น ๆ ศึกษาวิธีการ/รูปแบบ นําไปปรับใหเขากับ
บริบทของสถานศึกษาตน หรือจูงใจใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาใหมากยิ่งขึ้น 
 10.  จัดทําฐานขอมูลสถานศึกษาเปนรายโรง เก็บขอมูลอยางตอเนื่องเพื่อใหเห็นภาพ      
การพัฒนา (Profile) ของสถานศึกษาแตละแหง สรุปเปนภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา รายงาน
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหนวยงานที่รับผิดชอบทราบ เพื่อนําไป
วางแผนพัฒนาในภาพรวมระดับประเทศตอไป 

 ......บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 สํานักงานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (หรือหนวยงานตนสังกัด) ควรมี    
การดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
 1.  จัดทําฐานขอมูลสถานศึกษารายโรง และเขตพื้นที่การศึกษารายเขตครอบคลุมทุกดาน
ที่จําเปน สําหรับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 2.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย (ตามภาระที่
รับผิดชอบ) ประกาศและกําหนดเปนนโยบายใหสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาตองถือปฏิบัติ 
พัฒนามาตรฐานเปนระยะ ๆ ตามสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
 3.  กําหนดนโยบาย กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในแตละชวงตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.  สรางความเขาใจกับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใหตระหนักในความสําคัญ 
และประโยชนของระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา และสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามผล    
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 
 5.  ยกยองเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่พัฒนาสถานศึกษาไดผลเหนือมาตรฐาน
ที่กําหนด 
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 สถานศึกษาที่มีคุณภาพควรเปนสถานศึกษาที่มีสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่
เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู มีความพรอมในดานทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และ
ทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี ทั้งในดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 
ทําใหผูเรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่กําหนด และไดรับการพัฒนาอยางครบถวนทุกดาน เปน
คนดี คนเกง มีความสุข เปนสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาไดสนองและสอดคลองความ
ตองการของชุมชน เปนที่ชื่นชมของชุมชน รวมทั้งเปนสถานศึกษาที่สามารถเปนแบบอยางในการ
ใหความชวยเหลือชุมชน และสถานศึกษาอื่นในชุมชนได (อํารุง จันทวานิช , 2547) 
 ขอความขางตนสะทอนใหเห็นภาพสถานศึกษาที่มีคุณภาพไดอยางดี อํารุง จันทวานิชได
ขยายความลักษณะของสถานศึกษาที่มีคุณภาพไว 14 ประการ ซึ่งเห็นไดชัดวา คุณลักษณะของ
สถานศึกษาที่มีคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยนั้น
สอดคลองกันมาก ดังนั้น เพื่อการประชาสัมพันธที่งายตอความเขาใจ สถานศึกษาอาจหาวิธี
สะทอนภาพการจัดการศึกษาของตนตามลักษณะเชิงประจักษทั้ง 14 ประการ ดังนี้ 
  

คุณลักษณะสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคลองมาตรฐานการศึกษาฯ ที ่

1.   สภาพแวดลอมภายนอกของสถานศกึษาดี มีสังคม 
บรรยากาศ ส่ิงแวดลอมเอ้ืออํานวยตอการจัด
การศึกษาที่มคุีณภาพ 

16 

2.   ครูมีผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามืออาชพี 
และจํานวนเพยีงพอ  

9, 10 (สําหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา) 

11, 12 (สําหรบัผูบริหาร) 
3.   ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษาไดมาตรฐาน  16 
4.   หลกัสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น  14 
5.   ส่ือ / อุปกรณเทคโนโลยทีันสมยั  14 
6.   แหลงการเรียนรูในสถานศึกษาหลากหลาย  14, 16 และ 17 
7.  งบประมาณมุงเนนผลงาน  13 
8.   การจัดกระบวนการเรียนรูเนนนกัเรียนสําคัญที่สุด  14 
9.   การจัดบรรยากาศการเรยีนรู เอื้อตอการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน  
15 

 

77.  .  รูไดอยางไรวาสถานศึกษามีคุณภาพรูไดอยางไรวาสถานศึกษามีคุณภาพ  
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คุณลักษณะสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคลองมาตรฐานการศึกษาฯ ที ่

10.  การบริหารจัดการดี ใชสถานศกึษาเปนฐาน เนนการ
มีสวนรวม  

13 

11.  การประกนัคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ เปน
สวนหนึง่ของระบบบริหารสถานศกึษา 

12 

12.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มพีัฒนาการทกุ
ดาน เปนคนดี คนเกง มีความสุข  เรียนตอ และ
ประกอบอาชพีได  

1- 8 

13. สถานศึกษาเปนที่ชืน่ชมของชุมชน  11, 18 
14. สถานศึกษาเปนแบบอยาง และใหความชวยเหลือ แก

ชุมชนและสถานศึกษาแหงอื่นได  
 

17, 18 

 
 ระบบประกันคุณภาพที่ดีที่สุดนั้น แทจริงแลวนาจะเปนระบบที่พัฒนาขึ้นมาเองในองคกร  
เปนเรื่องของการ “สํารวจและพัฒนาอยางตอเนื่อง”   จนกลายเปนกลไกการประกันคุณภาพที่จีรัง
ยั่งยืนกวากลไกใดๆ จากภายนอก เพราะเกิดจากจิตวิญญาณและความหวงแหนคุณภาพของคน
ในองคกรนั้นๆ  เอง โดยไมตองมีใครมาบังคับ 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  



                                                                                แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

47

เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  
 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, สํานกังาน. แผนหลักโครงการ “หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียน

ในฝน”. โรงพมิพคุรุสภาลาดพราว , 2546. 

จิราภรณ  ศิริทวี. ฝกลูก-ศิษยใหคิดเปน คิดได เปนลาภอันประเสริฐ. (เอกสารอัดสําเนา), 
2548. 

ดารกา  ตนครองจันทร, ทําอยางไรใหเด็กไทยรักการอาน. (เอกสารอัดสําเนา มปป.) 

เลขาธิการสภาการศึกษา,สํานักงาน. มาตรฐานการศึกษาของชาติ. สหายบล็อกและการพิมพ, 
กรุงเทพมหานคร, 2548. 

วิชาการ, กรม. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.สง 2545, โรงพิมพ
อักษรไทย, กรุงเทพมหานคร, 2546. 

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานัก. แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปของสถานศึกษา. โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ    
(ร.ส.พ.), กรุงเทพมหานคร, 2547. 

ทดสอบทางการศึกษา, สํานักงาน. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : เอกสารลําดับที่ 1 – 7, 
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545. 

อํารุง  จันทวานิช. โรงเรียนดีมีคุณภาพ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ, 
กรุงเทพมหานคร, 2547. 
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ดานคุณภาพเด็ก 
(จํานวน ๘ มาตรฐาน) 

ดานการจัดการเรียนรู 
(จํานวน ๒ มาตรฐาน) 

ดานการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

(จํานวน ๖  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยปฐมวัย  

( ํ   ๘  ) 

มาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษา
ของชาติของชาติ  

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณลักษณะของคนไทย 
ที่พงึประสงค ทัง้ในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ ๒ 
แนวการจัดการศึกษา 

เกง 

มี
สุข 

มาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นขั้น
พื้นฐานพื้นฐาน  

(จํานวน  ๘  มาตรฐาน) 

ดานคุณภาพผูเรียน 
(จํานวน ๘ มาตรฐาน) 

ดานการเรียนการสอน 
(จํานวน ๒ มาตรฐาน) 

ดานการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

(จํานวน ๖ มาตรฐาน) 

ครู  

ผูบริหาร 

ดี 

เก

มี
สุข 

สถานศึ
กษา 

มาตรฐานที่ ๓ 
แนวการสรางสังคมแหง
การเรียนรู/สังคมแหง

ความรู 

ดานการพัฒนาชุมชนแหง
การเรียนรู 

(จํานวน ๒ มาตรฐาน) 

ดานการพัฒนาชุมชนแหง
การเรียนรู 

(จํานวน ๒ มาตรฐาน) 

ดี 

โครงสรางมาตรฐานการศึกษาโครงสรางมาตรฐานการศึกษา  
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ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 
มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

มาตรฐานที่ 1  
คุณลักษณะ

ของคนไทยทีพ่ึง
ประสงค ทัง้ใน
ฐานะพลเมืองและ
พลโลก (คนไทย
เปนคนเกง คนดี 
และมีความสขุ) 
 

 มาตรฐาน มาตรฐานดานคุณภาพดานคุณภาพเด็กเด็ก  

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงค 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานที่ 3  เด็กสามารถทํางานจน
สําเร็จ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมี
ความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต  

มาตรฐานที่ 4  เด็กสามารถคิดรวบยอด 
คิดแกปญหา และคิดริเร่ิม
สรางสรรค  

มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรูและทักษะ
เบื้องตน 

มาตรฐานที่ 6 เด็กมีความสนใจใฝรู รัก
การอาน และพัฒนาตนเอง  

มาตรฐานที่ 7 เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่ดี  

มาตรฐานที่ 8 เด็กมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 

 มาตรฐาน มาตรฐานดานคุณภาพดานคุณภาพผูเรียนผูเรียน  

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่ดี  

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะ
ที่จําเปนตามหลักสูตร  

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง  

มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต  
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มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

มาตรฐานที่ 2 แนว
การจัดการศึกษา 
 

  มาตรฐานมาตรฐานดานดานการเรียนการสอนการเรียนการสอน  

มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวุฒ/ิความรูความสามารถตรงกบั
งานที่รับผิดชอบ หมัน่พัฒนา
ตนเอง  เขากับชุมชนไดดี และมีครู
พอเพียง 

มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถ
ในการจัดประสบการณการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนเด็กเปนสําคัญ  

 มาตรฐาน มาตรฐานดานดานการบริหารและการบริหารและ
การจัดการศกึษาการจัดการศกึษา  

มาตรฐานที ่11  ผูบริหารมคุีณธรรม 
จริยธรรม มีภาวะผูนาํ และมี
ความสามารถในการบรหิารจัด
การศึกษา 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการ
จัดองคกร โครงสราง ระบบการ
บริหารงานและพัฒนาองคกร
อยางเปนระบบครบวงจร  

มาตรฐานที ่13  สถานศึกษามกีาร
บริหารและจัดการศึกษาโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน 

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร และประสบการณการ
เรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ  

 

 มาตรฐาน มาตรฐานดานดานครูครู  

มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวฒุิ/ความรู 
ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ  และมีครูเพียงพอ 

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

 

 

 มาตรฐาน มาตรฐานดานดานผูบริหารผูบริหาร 

มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมภีาวะผูนํา 
และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการ
จัดองคกร โครงสรางและการ
บริหารงานอยางเปนระบบครบ
วงจรใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษา  

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ  

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน
และทองถิน่ มส่ืีอการเรียนการ
สอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

 



                                                                                แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

52

มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสงเสรมิคุณภาพเด็ก
อยางหลากหลาย  

มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดลอมและการ
บริการที่สงเสริมใหเด็กพฒันา
ตามธรรมชาตเิต็มศักยภาพ 

  

 

มาตรฐานที่ 3 แนว
การสรางสงัคมแหง
การเรียนรู/สังคม
แหงความรู 
 

 มาตรฐาน มาตรฐานดานดานการพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชน
แหงการเรียนรูแหงการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใชแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาในทองถิ่น  

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการ
รวมมือกนัระหวางบาน องคกร
ทางศาสนา สถาบนัทางวิชาการ 
และองคกรภาครัฐและเอกชน 
เพื่อพัฒนาวิถกีารเรียนรูใน
ชุมชน 

 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน และมาตรฐานเพื่อ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

 
มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

มาตรฐานที่ 1  
คุณลักษณะ

ของคนไทยทีพ่ึง
ประสงค ทัง้ใน
ฐานะพลเมืองและ
พลโลก (คนไทย
เปนคนเกง คนดี 
และมีความสขุ) 
 

 มาตรฐาน มาตรฐานดานคุณภาพดานคุณภาพผูเรียนผูเรียน  

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีจิตสํานึก ในการ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต  

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะ
ที่จําเปนตามหลักสูตร  

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่ดี  

มาตรฐานที่ 8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา  

 มาตรฐาน มาตรฐานดานคุณภาพดานคุณภาพผูเรียนผูเรียน  

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่ดี  

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะ
ที่จําเปนตามหลักสูตร  

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง  

มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต  
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มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

มาตรฐานที่ 2 แนว
การจัดการศึกษา 
 

  มาตรฐานมาตรฐานดานดานการเรียนการสอนการเรียนการสอน  

มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวุฒ/ิความรูความสามารถตรงกบั
งานที่รับผิดชอบ หมัน่พัฒนา
ตนเอง  เขากับชุมชนไดดี และมีครู
พอเพียง 

มาตรฐานที่ 10 ครู มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  

 มาตรฐาน มาตรฐานดานดานการบริหารและการบริหารและ
การจัดการศกึษาการจัดการศกึษา  

มาตรฐานที ่11  ผูบริหารมคุีณธรรม 
จริยธรรม มีภาวะผูนาํ และมี
ความสามารถในการบรหิารจัด
การศึกษา 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการ
จัดองคกร โครงสราง ระบบการ
บริหารงานและพัฒนาองคกร
อยางเปนระบบครบวงจร  

มาตรฐานที ่13  สถานศึกษามกีาร
บริหารและจัดการศึกษาโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน 

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 

 มาตรฐาน มาตรฐานดานดานครูครู  

มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวฒุิ/ความรู 
ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ  และมีครูเพียงพอ 

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

 

 

 มาตรฐาน มาตรฐานดดานานผูบริหารผูบริหาร 

มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมภีาวะผูนํา 
และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการ
จัดองคกร โครงสรางและการ
บริหารงานอยางเปนระบบครบ
วงจรใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษา  

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ  

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน
และทองถิน่ มส่ืีอการเรียนการ
สอนที่เอื้อตอการเรียนรู 
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มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสงเสรมิคุณภาพผูเรียน
อยางหลากหลาย  

มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดลอมและการ
บริการที่สงเสริมใหผูเรียนพฒันา
ตามธรรมชาตเิต็มศักยภาพ 

  

 

มาตรฐานที่ 3 แนว
การสรางสงัคมแหง
การเรียนรู/สังคม
แหงความรู 
 

 มาตรฐาน มาตรฐานดานดานการพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชน
แหงการเรียนรูแหงการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใชแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาในทองถิ่น  

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการ
รวมมือกนัระหวางบาน องคกร
ทางศาสนา สถาบนัทางวิชาการ 
และองคกรภาครัฐและเอกชน 
เพื่อพัฒนาวิถกีารเรียนรูใน
ชุมชน 

 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
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ราง 
กฎกระทรวง 

วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ........ 

-------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 57 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ใหยกเลิกกฎกระทรวงดังตอไปนี้ 
   (1)   กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 
   (2)   กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 
  ขอ 2  ในกฎกระทรวงนี้ 
   “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา”  หมายความรวมถึง  การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการหรือแนว
ปฏิบัติที่นําการศึกษาเขาสูคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   “การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการ
หรือแนวปฏิบัติในการดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
   “การประเมินคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการหรือแนว
ปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
   “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศกึษานัน้เอง 
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น 
   “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง เพื่อ
เปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 



                                                                                แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

57

หมวด 1 
บททั่วไป 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
-------------------------------- 

  ขอ 3  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใหคํานึงการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ดานผลผลิต ดานปจจัย และดานกระบวนการ  และการพัฒนาสูมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนา
ปจจัยทางการศึกษา และสรางจิตสํานึกใหเห็นวาการปรับปรุงคุณภาพจะตองปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องและเปนหนาที่ของทุกคน 
  ขอ 4  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนการติดตามความกาวหนา
ของการจัดการศึกษาและจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของหนวยงานที่เกี่ยวของ และการกําหนดมาตรฐานการปรับปรุง
คุณภาพสถานศึกษาที่ยังไมไดมาตรฐาน  
  ขอ 5  การประเมินคุณภาพการศึกษา เปนการทบทวนและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และใหสํานักงานทําการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
  ขอ 6  ใหสถานศึกษานําผลประเมินคุณภาพภายนอกไปจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนด 
  ขอ 7  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

หมวด 2 
การประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

สวนที่ 1 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-------------------------------- 

  ขอ 8  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในหมวด 2 สวนที่ 1 ใหใช
บังคับแกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาปฐมวัยและศูนยการเรียนตามมาตรา 18 (1) แหงกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติที่ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการตามวรรคหนึ่งได ใหหนวยงานตน
สังกัดหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณีประกาศยกเวนหรือกําหนดระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาดังกลาว 
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  ขอ 9  ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 

(1)  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(2)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(3)  การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา 
(4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
(5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
(6)  การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด 
(7)  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
(8)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการสงเสริม สนับสนุน  และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 
  ขอ 10  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเอกลักษณของสถานศึกษาและ
ใหเหมาะสมครอบคลุมสาระการเรียนรู และศักยภาพของผูเรียน สถานศึกษาและทองถิ่น 
  ขอ 11  การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาใหมุงเนนคุณภาพการศึกษา โดย
คํานึงถึงหลักและครอบคุลมในเรื่องตอไปนี้ 

(1)  สภาพปญหาและความจําเปนอยางเปนระบบ และมีแผนปฏิบัติประจําปรองรับ 
  (2)  การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  เปาหมาย  และสภาพความสําเร็จของการ
พัฒนาไวอยางตอเนื่อง ชัดเจน และเปนรูปธรรม 
  (3)  การกําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา หรือผลการวิจัย หรือขอมูลเชิงประจักษ 
ที่อางอิงได ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารจัดการเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
  (4)  การกําหนดแหลงวิทยากรภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
  (5)  การกําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผูเรียน
รับผิดชอบและดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  (6)  การกําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา 
ผูปกครอง และ บุคลากรในชุมชน 
  (7)  การกําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
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  ขอ 12  การจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ใหระบุความสําเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในแผนพัฒนาสถานศึกษา พรอมหลักฐานขอมูลและผลสัมฤทธิ์ของ
การประเมินเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ขอ 13  ใหหนวยงานตนสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม 
สนับสนุน และรวมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตรวจสอบ และ
ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และรายงานผลใหสถานศึกษาและ
สาธารณชนทราบ 
  ขอ  14  ใหหนวยงานตนสังกัด ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรม
เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้ง 
สนันสนุน สงเสริม กํากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
 

สวนที่ 2 
การอาชวีศกึษา 

-------------------------------- 
  ขอ 15  ใหสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 

 (1)  การจัดระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(2)  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(3)  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
(4)  การรายงานคุณภาพการศึกษา 
(5)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินการตาม (1) ถึง (5)  ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากร

ในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการสงเสริม
สนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 

ขอ  16  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่สอดคลองและ
ครอบคลุมสมรรถนะและวิชาชีพหลักสูตรและสาขาวิชาใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถานศึกษา 
สถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น เทคโนโลยี  ตองใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ขอ 17  ใหสถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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ขอ 18  ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย
คํานึงถึงเรื่องตอไปนี้ 

(1)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  กลยุทธและแผนดําเนินการ 
(2)  กระบวนการเรียนรู  การฝกประสบการณ 
(3)  การวิจัย และนวัตกรรม 
(4)  การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
(5)  การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 
(6)  การบริหารและการจัดการ 
(7)  การพัฒนาบุคลากร 
(8)  การเงินและงบประมาณ 
(9)  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ขอ 19  การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใหมี

การกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
ขอ 20 ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา โดยมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 
(1)  กําหนดแนวทาง  และวิธีดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
(2)  กํากับ ติดตาม และใหความเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษากระบวนการเรียนรู  การฝกประสบการณ 
(3)  จัดระบบติดตามตรวจสอบ โดยใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมเพื่อนํา

ผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง 
ขอ 21  ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ตามมาตรฐาน

การศึกษาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษา เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และเปดเผยตอสาธารณชน 

ขอ 22  ใหหนวยงานตนสังกัด สถานประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของ มีหนาที่
สงเสริม สนับสนุนและรวมดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ขอ 23  ใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหแกผูเรียนตามหลักสูตร ที่เปดสอน
ครบทุกสาขาวิชา ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 

ขอ 24  ใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพ
สถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้ง ในทุกสองป แลวรายงานผลใหสถานศึกษาทราบ 
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สวนที่ 3 
ระดับอุดมศกึษา 

-------------------------------- 
  ขอ 25  ใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา  “ ค.ป.ภ.”  ประกอบดวยเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเปนประธาน ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
แตงตั้ง โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวนไมเกินเกาคน เปนกรรมการ 
  ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เปนกรรมการและ
เลขานุการ 
  ขอ 26  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ถาตําแหนง
กรรมการวางลงใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนภายในหกสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือ
ไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได และใหผูซึ่งไดรับการแตงตั้งอยูในวาระกับระยะเวลา
ที่เหลืออยู ของผูซึ่งตนแทน 
  ขอ 27  ให ค.ป.ภ. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (1)  กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตาง ๆ เพื่อสงเสริม สนับสนุน
พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
  (2)  ออกระเบียบ  ออกขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวของกับมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
  (3)  เสนอแนะวิธีการตรวจสอบและประเมินผลระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและคณะวิชา 
  (4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
  (5)  ปฏิบัติการอื่นที่ เกี่ยวของตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมาย 
  ขอ 28  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใหยึด
หลักเสรีภาพทางวิชาการ และความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานและการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก และพรอมที่จะรับการตรวจสอบได 
  ขอ 29  หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใหพิจารณาจาก 
  (1)  ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังตอไปนี้ 
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   (ก)  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
   (ข)  การเรียนการสอน 
   (ค)  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
   (ง)  การวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
   (จ)  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
   (ฉ)  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   (ช)  การบริหารและการจัดการ 
   (ซ)  การเงินและงบประมาณ 
   (ฌ)  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
  ทั้งนี้ ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง
ที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษากําหนดเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
  (2)  ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ 
และกลไกการประกันคุณภาพที่กําหนดไว 
  (3)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบกลไกการประกัน
คุณภาพที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 
  ขอ 30  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใหใชแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1)  ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีหนาทีพ่ฒันา
บริหาร และติดตามการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดจน
ประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาระดับตาง ๆ จะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
  (2)  ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา เพื่อใชกํากับตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและหลักการที่ สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากําหนด 
  (3)  ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกพัฒนา
คุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิตดังนี้ 
   (ก)  หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ  
   (ข)  คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 
   (ค)  ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 
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   (ง)  หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน 
   (จ)  อุปกรณการศึกษาตาง ๆ  
   (ฉ)  สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการศึกษา 
   (ช)  การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 
   (ซ)  องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาเห็นสมควร 
  ทั้งนี้  แตละคณะวิชาและสถานศึกษาอาจจัดใหมีระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินการขึ้นเปนการภายในไดตามที่เห็นสมควร โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
  (4)  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหถือเปนสวนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีระบบและตอเนื่อง เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับจากสิ้นปของแตละสถานศึกษาและเปดเผยตอสาธารณชน 
โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของกฎหมายการศึกษาแหงชาติ 
 

หมวด 3 
การประกันคณุภาพการศกึษาภายนอกสถานศกึษา 

-------------------------------- 
  ขอ 31  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อให
เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง และใหผูเรียนเปนคนดี มีความสามารถและ
มีความสุข ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
  ขอ 32  การประเมินคุณภาพภายนอก ใหคํานึงถึงจุดมุงหมาย และหลักการ 
ดังตอไปนี้ 
  (1)  เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (2)  ยึดหลักความเที่ยงตรงเปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความ
เปนจริงและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
  (3)  สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดหมาย และหลักการ
ศึกษาของชาติ โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายทางปฏิบัติ โดยสถานศึกษาสามารถ
กําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษา และผูเรียน 
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  (4)  สงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตร มิใชการกํากับและควบคุม 
  (5)  สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องคการชุมชน องคการการปกครองทองถิ่น เอกชน องคการเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
  (6)  ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ  ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 
  ขอ 33  ใหสถานศึกษาจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ หรือระบบสารสนเทศที่มี
ขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษาหรือ
สถานศึกษาวิทยาลัย รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมใน
สวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามที่สํานักงานหรือผูประเมิน
คุณภาพภายนอกที่สํานักงานรับรองรองขอ 
  ขอ 34  การประเมินคุณภาพภายนอกใหกระทําโดยผูประเมินภายนอกและกระทํา
เพื่อ 
  (1)  ตรววจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางและวิธีการที่
สํานักงานกําหนด และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด  
  (2) ใหไดขอมูลซึ่งชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน จุดดอยของสถานศึกษา เงื่อนไขของ
ความสําเร็จ และสาเหตุของปญหา 
  (3) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด 
  (4) สงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเนื่อง 
  (5) รายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
  (6) ใหการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  ขอ 35 ใหสถานศึกษาจัดสงรายงานคุณภาพการศึกษาหรือรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แลวแตกรณี เฉพาะในปที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกหรือ
บทสรุปรายงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตอสํานักงานภายใน สามสิบวัน นับจากวันที่
เสนอรายงานนั้นตอหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้นๆ 
  ขอ 36 การประเมินคุณภาพภายนอก ใหดําเนินการสามขั้นตอน ดังนี้ 
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(1) ข้ันตอนกอนการตรวจเยี่ยมสถานศกึษา 
(2) ข้ันตอนระหวางการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
(3) ข้ันตอนหลงัการตรวจเยี่ยมสถานศกึษา 
ขอ 37 ข้ันตอนกอนการตรวจเยี่ยมสถานศกึษา ใหผูประเมินคุณภาพภายนอก

แจงกําหนดวนัการตรวจเยีย่มเปนหนังสอืใหสถานศึกษาทราบกอนลวงหนาไมนอยกวาสามสบิวัน 
ขอ 38 ใหผูประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาและแจงผลการประเมินแก

สถานศกึษา  เพื่อยืนยันหรือทักทวงใหแลวเสร็จภายในหกสิบวนั นับจากวันทีท่ําการประเมินของ
แตละสถานศกึษา 

ใหสถานศึกษาตรวจสอบผลการประเมินภายนอกตามวรรคหนึ่ง และแจงยืนยัน
หรือทักทวงเปนหนังสือตอผูประเมินคุณภาพภายนอก ภายในสามสิบวัน นับต้ังแตวันที่ไดรับแจง
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ในกรณีสถานศึกษาไมไดแจงยืนยันหรือทักทวงภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหถือวาสถานศึกษาเห็นชอบดวย 

ขอ 39 ใหผูประเมินคุณภาพภายนอกพิจารณาขอทักทวงของสถานศึกษาโดยเร็ว
แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากสถานศึกษา หากเห็นชอบดวยกับขอทักทวงไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน ใหดําเนินการปรับแกไขรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกตาม
ความเห็นและเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกพรอมกับขอทักทวงของสถานศึกษา
นั้นตอสํานักงานภายในกําหนดสามสิบวัน 

ขอ 40 นอกจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับนี้ การประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาใหดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) พ.ศ. 2543 และตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานกําหนด ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต
ละระดับตามที่กําหนดไวในกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

 
    ใหไว  ณ  วันที่                                       พ.ศ........... 
     (                       ) 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ............... 
 

-------------------- 
 

หลักการ 
 ใหมีกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามความ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อเปนแนวทางในการจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
 

เหตุผล 
 เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอกเปนไปอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับสมดังเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับมีความจําเปนตองมีกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนกรอบการประกันคุณภาพภายนอก โดยสอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) พ.ศ. 
2543 จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
 
 
 

--------------------- 



คณะผูจัดทําคณะผูจัดทํา   
 

 
ท่ีปรึกษา 
1.  นางพรนิภา      ลิมปพยอม               เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  นางอารีรัตน     วัฒนสนิ                   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน    
3.  นางสาววนัทยา  วงศศิลปภิรมย       ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู สพฐ. 
4.  นายสุชาติ         วงศสุวรรณ             ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
1.  นางภาวนี   ธํารงเลิศฤทธิ ์ หัวหนากลุมพฒันาหลักสูตร 
  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
2.  นางนิรมล ตูจินดา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
3.  นางมทันา มรรคผล สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
4.  วาที่ ร.ต.สุราษฎร     ทองเจริญ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
5.  นางสาวประภาพรรณ    แมนสมทุร สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   

ผูเขียน 
นางสาวไพรวลัย     พทิักษสาลี     หัวหนากลุมพฒันามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ผูตรวจและพิจารณาเอกสาร 
1.  นางสาววนัทยา    วงศศิลปภิรมย   ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู สพฐ. 
2.  ศาตราจารยกิตติคุณ ดร. นงลักษณ  วิรัชชัย    จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3.  รองศาสตราจารย ดร.สุวมิล    วองวาณิช   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
4.  รองศาสตราจารย ดร.จิราภรณ   ศิริทว ี โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5.  รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ    อวมเจรญิ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
6.  นางสาวศภุลักษณ    คูหาทอง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธาน ีเขต 1 
 
 
 
 



 
คณะบรรณาธิการ 
1.  นายสุชาติ          วงศสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
2.  นางสาวไพรวัลย    พทิักษสาลี  หัวหนากลุมพฒันามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน 

ผูจัดพิมพตนฉบับ 
1.  นางเพ็ญนภา   แกวเขียว                       สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
2.  นางสาวทฤษฎี   เหล็กกลา       สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                                                 
 
 
 
 
 
 
 




