รายงานผลการนิเทศติดตาม

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

บทสรุปผูบริหาร
การดำเนินงานโครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังใหมีคุณภาพ สอดคลองกับกฎกระทรวงและมาตรฐาน
การศึ กษาที่ กระทรวงศึ กษาธิ การ และเพื่ อให มี ระบบสารสนเทศดานการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ใชในการวางแผนพัฒนา โดยมีเปาหมาย
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 37 โรงเรียน ไดรับการนิเทศติดตามการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ซึ่งใชรูปแบบการนิเทศ PDCA ผลการดำเนินงาน สรุปไดดังนี้
๑) การวางแผนการนิเทศ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ไดดำเนินโครงการ
นิ เ ทศติ ดตามการดำเนิน งานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตาม เพื่อสงเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จำนวน 1 วัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ผลการดำเนิน งาน พบวา คณะกรรมการนิ เทศติ ดตาม เพื่อสงเสริมการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ไดรับความรูความเขาใจดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ไดจัด
เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน ตามคำสั่ง ศธจ.ที่ ๒๔๐/๒๕๖๔ เตรียม
เอกสารการลงทะเบี ยนข อมูลผู เ ข า อบรมโดยใช google form เตรียมจัดทำแบบสอบถามความ
พึงพอใจตอการอบรมโดยใช google form เตรียมจัดทำหนังสือเชิญเขาอบรมออนไลนผานทางระบบ
Smart Area โดยกำหนดใหผูบริหารสถานศึกษา ๑ คน และครูวิชาการหรือผูรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ ๑ คน
๒) การปฏิบัติการนิเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน จำนวน ๑ วัน
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ผลการสอบถามผ าน google form สำหรับผูบริหารและครู จำนวน ๓๗ คน
พบวา กิจกรรมนิเทศในครั้งนี้เหมาะสมกับสถานการณโควิด 19 ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.๖๐)
คณะวิ ทยากรมี ความชั ดเจนและใหขอเสนอแนะดานการประเมิน คุณภาพภายนอก อยูในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.๖๐) ผูเขาอบรมมีความคิดเห็นดานการนำความรูไปใชประโยชน อยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.๔๕) และผูบริหารและครูของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจั ง หวั ด ตรั ง
มีความรูความเขาใจดานระบบประกันคุณภาพหลังการอบรม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.๒๖)
ก
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๓) การติดตามตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ ศึกษา โดยใช แบบนิเ ทศของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน พบวา โรงเรียนจำนวน ๓๖ โรงเรียน จากทั้งหมด ๓๗ โรงเรียน คิดเปนรอยละ
๙๗.๓๐ ดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมีจำนวน ๑ โรง
ที่กำลังดำเนินการ คิดเปนรอยละ ๒.๗๐
ผลการนิเทศตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พบวา
โรงเรียนทั้งหมดที่จัดการศึกษาปฐมวัย ๓๔ โรง
ดำเนินงานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก จำนวน ๓๒ โรง คิดเปนรอยละ
๙๔.๑๒
ดำเนินงานมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน ๓๓ โรง
คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๖
ดำเนินงานมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
จำนวน ๓๓ โรง คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๖
ผลการนิเทศตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบวา โรงเรียนจำนวน ๓๒ โรง จากโรงเรียนทั้งหมดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๓ โรง
ดำเนินงานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน จำนวน ๓๒ โรง คิดเปนรอยละ
๙๖.๙๗
ดำเนินงานมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน ๓๒ โรง
คิดเปนรอยละ ๙๖.๙๗
ดำเนินงานมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ จำนวน ๓๑ โรง คิดเปนรอยละ ๙๓.๙๔
ผลการนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการรายงานผล
ผานระบบ E-Sar [https://esar.opec.go.th] พบวา โรงเรียนจำนวน ๓๖ โรง จากจำนวนทั้งหมด
๓๖ โรง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ดำเนินงานรายงานผลการประกันคุณภาพภายในผานระบบ E-Sar
ซึ่งมีจำนวน ๑ โรง ไมสามารถรายงานผลการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา ๒๕๖๓ ได เนื่องจาก
เปดจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยไมครบหนึง่ ปการศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ พบวา โรงเรียน
จำนวนทั้งหมด ๓๖ โรง มีผลการประเมินตนเอง ดังนี้
โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ๓๔ โรง มีผลประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
ระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๒๕ โรงเรียน
ระดับดีเลิศ
จำนวน ๘ โรงเรียน
ระดับดี
จำนวน ๑ โรงเรียน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๐ โรง มีผลประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
ระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๒๒ โรงเรียน
ระดับดีเลิศ
จำนวน ๘ โรงเรียน
ข
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๔) การพัฒนา ปรับปรุง
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการนิเทศติดตามเพื่อสงเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ผลการดำเนินงาน พบวา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง ไดเอกสารรายงานรายงานโครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน ๑ เลม และบันทึกเปนไฟล PDF
เพื่อเผยแพรบนเว็บไซตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรมีการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในอยางยั่งยืน
ในปงบประมาณตอไป
๒. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรใชรูปแบบการ
นิเทศ โดยเทคนิค Coaching สำหรับโรงเรียนที่ประสบปญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
เพื ่ อ ให โ รงเรี ย นสามารถออกแบบระบบประกั น คุ ณ ภาพและดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพตาม
กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๖๑ ที ่ ค รอบคลุ ม มาตรฐานการศึ ก ษาและ
เพื่อผลลัพธดานผูเรียนอยางมีคุณภาพ
๓. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรสงเสริมการ
จัดทำนวัตกรรม / แบบอยางที่ดี (Innovation / Best Practice) ดานการประกัน คุ ณภาพภายใน
เพื่อตอยอดและเผยแพรเปนแบบอยางที่ดีตอไป

ค
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คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
สำนั กงานศึ กษาธิ การจังหวัดตรังเปน หนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษา
ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให มี
คุณภาพสอดคลองตามกฎกระทรวงและมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชดังกลาว
จึงไดดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน เปนระบบ
และมีคุณภาพอยางตอเนื่อง พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานผลการดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวยขอมูลสารสนเทศดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อใชใน
การวางแผนพัฒนาตอไป
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ง
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สารบัญ
หนา
บทสรุปผูบริหาร

ก

คำนำ

ง

สารบัญ

จ

บทที่ ๑ บทนำ

๑

บทที่ ๒ เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

๔

บทที่ ๓ วิธีดำเนินงาน

๒๑

บทที่ ๔ สรุปผลการนิเทศ

๒๓

บทที่ ๕ อภิปรายผลการนิเทศ

๒๕

ภาคผนวก

๒๘

จ
รายงานผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

บทที่ ๑
บทนำ
ความเปนมาและความสำคัญ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการสรางความมั่นใจแกทุกฝายที่เกี่ยวของวา “การจัดการ
ศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเป น การจั ด การศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพและจะรั ก ษาไว ซ ึ ่ ง คุ ณ ภาพ” ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ 2561 กฎกระทรวงดังกลาวมีสาระสำคัญที่สถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาตองนำไปดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหพัฒนา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง และวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใช
มาตรฐานการศึ กษาระดั บ ปฐมวั ย ระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน และระดับ การศึกษาขั้ น พื ้ น ฐาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษาหนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังในฐานะหนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษา
ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมี
คุณภาพสอดคล องตามกฎกระทรวงและมาตรฐานการศึ กษาที ่กระทรวงศึ กษาธิการประกาศใช
ดังกลาว จึงไดดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่ อการดำเนิน การประกัน คุณภาพภายในของสถานศึ กษา ใหได
มาตรฐาน เป น ระบบ และมี ค ุ ณ ภาพอย า งต อ เนื ่ อ ง พร อ มรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
๒. เพื่อเก็บขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ใชในการวางแผนพัฒนา
ขอบเขตของการรายงาน
๑. เปาหมาย
๑.๑ เชิงปริมาณ ไดแก โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง
จำนวน ๓๗ โรง
๑.๒ เชิงคุณภาพ ไดแก โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง
๑

มีการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. สาระการรายงาน
๒.๑ รายงานกิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตาม
เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
๒.๒ รายงานกิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน
๒.๓ รายงานกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการนิเทศ
ติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
๓. ระยะเวลา
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๔. งบประมาณที่ไดรับ
จำนวน ๒๒,๘๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)
จาก สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
นิยามศัพทเฉพาะ
๑. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กำกับดูแล
๒. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือ
โดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น
๓. การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยความรวมมือระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ตามแนวทางของประชาธิปไตยที่เนนการใหความ
ชวยเหลือ แนะนำและผูรับการนิเทศยอมรับ เพื่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
๔. โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในระดับตาง ๆ ไดแก
ระดับกอนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล /อนุบาล) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษา
ตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังไดขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ใชในการวางแผนพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๒. ไดรูปแบบการนิเทศ PDCA ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
๒

กรอบแนวคิดการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

Plan
การวางแผนการนิเทศ

Do
การปฏิบัติการนิเทศ
การนิเทศติดตาม
การดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนเอกชน

คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน
Check
การติดตามตรวจสอบ

Act
การพัฒนา ปรับปรุง

๓

บทที่ ๒
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังดำเนินงานสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้
การประกันคุณภาพ
๑. ความหมายของการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสำคัญที่ทำหนาที่สงเสริมและผลักดันให
กระบวนการทำงานของหนวยงานตาง ๆ ในทุกระดับของวงการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข อง
ดำเนินไปอยางเปนระบบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และ
เป น การสร า งความมั่ น ใจให กั บ ทุ กฝายที่เกี่ย วขอ งกับ การจัด การศึ กษาได อยา งมี คุณภาพตาม
มาตรฐาน ผูสำเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
กำหนดและสังคมตองการ มีผูใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว ดังนี้
โสภณ พรหมแกว (2552 : 12) ไดกลาวถึงความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษาวาหมายถึง การสรางความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการไดตามมาตรฐานการศึกษา
ที ่ กำหนดไว และถื อว า การดำเนิ น การประกัน คุ ณภาพการศึก ษาที่ เปน สว นหนึ่ ง ของการบริ ห าร
การศึกษาจำเปนตองมีการดำเนินงานอยางตอเนื่องตลอดเวลา เปนหนาที่ของบุคลากรในสถานศึกษา
และบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตองชวยกันดำเนินการใหประสบความสำเร็จและมีการ
รายงานผลให ผ ู  ที ่ เ กี ่ ย วข องได ทราบและต องไดร ับ การประเมิน คุณภาพภายนอกจากหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของ
พนมพร พี ร ะพิ ทยมงคล (2553 : 12) ไดกลาวถึงความหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาวา หมายถึง กระบวนการยกมาตรฐานของสถานศึกษาใหเขาสูเกณฑมาตรฐาน
ตามที่กำหนดไวเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูที่เกี่ยวของวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ทำใหผูที่สำเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกำหนดและเปนที่ตองการของสังคม
กาญจนา ศรีเรือง (2555 : 13) ไดกลาวถึงความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษาวาหมายถึง การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนโดยใชผูเรียนเปนที่ตั้ง พิจารณาจาก
ผูเรียนเปนหลักและการยกมาตรฐานของสถานศึ กษาใหเขาสู เกณฑ มาตรฐานตามที่ ไดกำหนดไว
เพื่อสรางความมั่นใจและเปนหลักประกันตอผูเรียน ผูปกครองและชุมชนและผูที่เกี่ยวของในการจัด
การศึ ก ษาได อ ย า งมี ค ุ ณ ภาพทำให ผ ู  ท ี ่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษามี ค วามรู  ค วามสามารถ มี ค ุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกำหนดและเปนที่ตองการของสังคม
สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยางมีคุณภาพ เปนระบบ ไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง จนสราง
ความมั่นใจใหกับสังคมและผูเกี่ยวของไดวา การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ ผูจบการศึกษา
มีคุณภาพไดมาตรฐาน
๔

2. วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกั นคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษาเป นระบบที ่สถานศึกษา
รวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใตการกำกับดูแลและสนับสนุนสงเสริมของหนวยงาน
ตนสังกัด เพื่อสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักวิชา ขอมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได รวมไปถึง
การมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กำหนดในมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องคการ
มหาชน], 2555 : 27)
2.1 วัตถุประสงคทั่วไป
1) เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจดานตาง ๆ
2) กระตุนเตือนใหสถาบันการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
3) เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
4) เพื่อรายงานสภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานสถาบัน
ศึกษาตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
1) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางและวิธีการ
ที่กำหนด และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาและหนวยงาน
ตนสังกัด
2) เพื่อใหไดขอมูลซึ่งชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน–จุดที่ควรพัฒนาของสถาบัน
การศึกษา เงื่อนไขของความสำเร็จและสาเหตุของปญหา
3) เพื่อชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แกสถาบันการศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
4) เพื่อสงเสริมใหสถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ
ภายในอยางตอเนื่อง
5) เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
การศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาและนำขอมูลจากการประเมินแจงใหสาธารณชนรับทราบไปสูการพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพและสอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชมอยางตอเนื่อง
2.3 หลักการและแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่
เปนการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษาทั้งผูรับบริการ
โดยตรง ได แก ผู  เ รี ย นและผู  ป กครอง และผูร ับ บริการทางอ อ ม ไดแก สถานประกอบการ
ประชาชนและสังคมโดยรวมวาการดำเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทำใหผูเรียนมี
คุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด หลักการในการดำเนินงาน
๕

ประกันคุณภาพการศึกษามี 3 ประการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2553 : 10)
คือ
1) การกระจายอำนาจ (Decentralization) โดยใหสถานศึกษามีอิสระและมีความ
คลองตัว ในการบริหารรวมไปถึงการตัดสินใจดำเนินงานทั้งทางดานการบริหารทั้งดานการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทัว่ ไป การจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวก และการใหอิสระแกผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมายของหลักสูตร ตลอดจนใหสถานศึกษาสามารถปรับปรุงตนเอง
รับผิดชอบและจัดการศึกษาไดสอดคลองกับสภาพพื้นที่ตามความตองการของชุมชนและสังคมใหมาก
ที่สุด
2) การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทำงาน (Participation) โดยใหหนวยงาน
ทั้งทางภาครัฐและเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ ปูชนียบุคคล ภูมิปญญาทองถิ่น
หรือปราชญชาวบานเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ คณะทำงานของสถานศึกษารวมกัน
คิด ตัดสินใจ สนับสนุนสงเสริม และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนรวม
ภาคภูมิใจ ในความสำเร็จของสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาโดยรวม
3) การแสดงภาระรั บ ผิ ด ชอบที ่ ส ามารถตรวจสอบได (Accountability) โดย
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาไดมีการรวมกันกำหนดเปาหมาย (Goals) และจุดเนนที่
ตองการพัฒนา (Focus Areas) เชน ภายในระยะเวลา 3 ป ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรตองสูงขึ้น จากเดิมรอยละ 5-10 หรือในปการศึกษาหนานักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4-6 สามารถใชงานอินเทอรเน็ตสืบคนงานไดอยางคลองแคลวหรือภายใน 2 ป สถานศึกษา
จะตองเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับในการรักษาระบบนิเวศ เปนตน จากเปาหมาย
และจุดเนนในการพัฒนาดังกลาวมีการรวมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (School Improvement
Plan) เลือกยุทธศาสตรการพัฒนาใหมีความเหมาะสมและสามารถทำใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
สถานศึกษาจะต องประชาสั มพั นธ เปาหมายและจุ ดเนน ที่ตองการพัฒนา ตลอดจนแผนพัฒ นา
การศึกษาเพื่อใหทุกฝายไดรับรู ทั้งนี้เพื่อเปนสัญญาประชาคมและเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีทิศทาง
ที่ชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน สรุปไดวาหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เปนหนาที่ ของบุ คลากรทุ กคนในสถานศึกษาที่ตองมีสว นรวมในการกำหนดเปาหมาย วางแผน
ติดตาม ประเมินผล พัฒนา ปรับปรุงใหสถานศึกษามีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้
เพื ่ อให ผ ู  เ รี ยนได รั บ การศึ กษาที ่ มีคุณภาพเปนไปตามความตองการของผูป กครอง สังคมและ
ประเทศชาติ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality Assurance) เป น กลไกสำคั ญ ที่
สามารถ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง มีกระบวนการ
ดำเนินงาน ที่มีความสัมพันธกัน 3 ประการ (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2553 : 11-12) ดังนี้
1) การพัฒนาคุณภาพ เปนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุ
ไปถึงมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว ซึ่งทุก ๆ กิจกรรมที่มีการดำเนินการเพื่อทำใหเกิดการยกระดับ
คุณภาพใหสูงขึ้น โดยมีมาตรฐานการศึกษาเปนเปาหมายในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาอาจมีการเพิ่มเติมมาตรฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของชุ มชน
ไดมาตรฐาน จะเปนกรอบในการควบคุมการดำเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดกำหนดไว
2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพเปนการดำเนินงานเพื่อชวยเหลือสนับสนุน กำกับ
ติ ด ตามความก า วหน า และยื นยั นการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป
๖

ตามเป า หมายและบรรลุ ผลตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสามารถ
ดำเนินการ ในแตละระดับได ดังตอไปนี้
(1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การดำเนินงาน/โครงการตลอดปการศึกษาทั้ง
ทางดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาและดานการพัฒนาชุมชนหางการเรียนรู จัดทำเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถ
นำผลไปใช ในการปรั บปรุงและพั ฒ นาไดทัน ทวงทีและเปนขอมูลในการประเมิน คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา เพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือให
สถานศึ ก ษา สามารถดำเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพไปสู  เ ป า หมายตามมาตรฐานที ่ ไ ด ก ำหนดไว
สถานศึกษาทุกแหง ควรไดรับการติดตามตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตน
สังกัดของสถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง ภายใน 3 ป สำหรับสถานศึกษาที่มีความเขมแข็งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ยกยองสถานศึกษาที่มีรูปแบบการ
พัฒนาที่ดีใหเปนตัวอยางแกสถานศึกษาอื่นไดหรือสถานศึกษาที่มีคุณภาพผูเรียนต่ำหรือมีแนวโนม
ต่ำลงอาจเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการแตงตั้งคณะทำงานเขาไป
ชวยเหลือสถานศึกษาอยางตอเนื่องและคอยติดตามความกาวหนาเปนระยะ โดยเขตพื้นที่การศึกษา
ตองจัดทำเปนรายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อทราบดวย
(3) การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวม ระดับประเทศ หนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อนำขอมูลที่ไดนำมาประกอบการกำหนดนโยบาย เพื่อสงเสริมสนับสนุนและผลักดัน
ใหสถานศึกษาที่ไมผานเกณฑ สงเสริมการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของ
สถานศึกษา ใหสามารถบริหารจัดการไดอยางเต็มที่
3) การประเมินและรับรองคุณภาพ เพื่อเปนการดำเนินการเพื่อตรวจสอบผลการ
จัดการ ของสถานศึกษาโดยจัดแบงออกเปน 2 สวนที่มีความเกี่ยวของกัน ดังนี้
(1) การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา จากการติ ด ตามตรวจสอบ
คุ ณภาพของสถานศึ กษาในข อ 2 (1) สถานศึกษานำขอมูล สารสนเทศมาประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด ตามระดับการศึกษาที่จัดทำเปนรายงานการจัดการศึกษาประจำป
ของสถานศึกษา รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตนสังกัดและ
รายงานตอสาธารณะชน
(2) การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินในสวนนี้เปนการ
ดำเนินงาน โดยองคกรภายใตกำกับของรัฐบาล ไดแก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเปนองคการมหาชน ทำหนาที่ประเมินและใหการรับรองวา สถานศึกษา
จัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดในทุก ๆ 5 ป ผลจากการประเมินในภาพรวมจะ
นำไปเสนอตอคณะรัฐบาลเพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ การกำหนดทิศทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีความทัดเทียมตอนานาอารยประเทศ
จากการศึกษาหลักการและแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถสรุปไดวา
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการประกันวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
๗

มาตรฐาน ที่กำหนดโดยแบงออกเปน 2 สวนคือ การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาตาม
แนวทางของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพจากภายนอก โดยสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในทุก ๆ 5 ป การดำเนินการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาทุกครั้งจะตองมีการประเมินใหหนวยงานตนสังกัดเพื่อใชเปนแนวทางในการกำหนด
นโยบายในการพัฒนาการศึกษาของชาติตอไป
๒.๔ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
มาตรา ๔๗ วรรคสอง แห งพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐ มนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว สรุปไดดังตอไปนี้
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติด ตาม
ตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมี
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กำกับดูแล “สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
“สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)
ให ส ถานศึ ก ษาแต ล ะแห ง จั ด ให ม ี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
แตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พรอมทั้ง
จั ด ทำแผนพั ฒ นา การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที ่ ม ุ  งคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และจั ดส งรายงานผลการประเมิ น ตนเอง ใหแกห นว ยงานตน สัง กัด หรื อ หนว ยงานที่ ก ำกั บ ดู แ ล
สถานศึกษาเปนประจำทุกป
เพื ่ อ ให ก ารดำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามวรรคหนึ ่ ง เป น ไปอย า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ให ห น ว ยงานต น สังกัดหรือหนว ยงานที่กำกับ ดูแลสถานศึกษามีห นาที่ในการให
คำปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอยางตอเนื่อง ขอ ๔ เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขอ ๓ แลวให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็น
ตางๆ ที่ตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้นใหแกสำนักงานเพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ใหสำนักงานดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบ
ดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษานั้น ๆ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอไป ในการดำเนินการตามวรรคสอง สำนักงานอาจจัดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก
๘

สำนั ก งานดำเนิ น การประเมิ น ผลและติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึ กษาได ให ห น ว ยงานต น สั งกัดหรือหนว ยงานที่กำกับ ดูแลสถานศึกษานั้น ติดตามผลการ
ดำเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๕ บทบาทและความรับผิดชอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
(สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน. 2564 : ๕-๙)
บทบาทระดับสถานศึกษา
ให ส ถานศึ ก ษาแต ล ะแห ง จั ด ให ม ี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา และดำเนินการใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ดังนี้
1. กำหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให เ ป น ไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ รวมทั้งกำหนดเปาหมาย และประกาศคาเปาหมายของ
สถานศึกษาตามสภาพความพรอมและบริบทของสถานศึกษา
2. จั ด ทำแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ กษาที ่ ม ุ  ง คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว
4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสม อยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พรอมทั้งนำผลการประเมินมาจัดทำเปนบทสรุปของผูบริหาร ใหผูบริหารใชเปน
ขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
5. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำป ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนระยะๆ อยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และนำผลการติดตามไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เปนผลจากการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สะทอน
คุณภาพของผูเรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
6.1 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ใหสถานศึกษา
จัดทำรายงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดดำเนินการ
ทุกกิจกรรม โครงการ งาน ที่สงผลถึงการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา ตามแนวทาง
ที่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมตามที่หนวยงาน
ตองการนำไปใชประโยขนในการวางแผน และกำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.2 นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนใหความเห็นชอบ แลวเผยแพรตอสาธารณชน หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งสงใหแกหนวยงาน
ตนสังกัด หรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป ดังนี้
1) โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร สงกลุมงานโรงเรียนสามัญ
ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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2) โรงเรียนในสวนภูมิภาค สงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำหรับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา สงสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด
7. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โดยนำผลจากการประเมินตนเอง และ
ขอเสนอแนะจากหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอยางตอเนื่อง
8. ใหความรวมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) ในการประเมินคุณภาพภายนอก และขณะเขาทำการประเมินสถานศึกษา พรอมทั้ง
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะ
บทบาทระดับศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
1. ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ตลอดจนใหคำปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงอยางตอเนื่อง พรอมทั้งสรุปเปนภาพรวมของจังหวัดสงสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
2. รวบรวมและสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR) ที่จะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก พรอมกับประเด็นตาง ๆ ที่ตองการใหมีการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบที่ไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้น
และจัดสงไปยังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อใช
เปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
3. ติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามขอเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ใหความรวมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) ในการประเมินคุณภาพภายนอก
บทบาทคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
กอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนประปฏิบัติการประจำป
รายงานผล การประเมิ น ตนเอง (SAR) รายงานผลการติดตามผลการดำเนิน งานของสถานศึกษา
เปนตน
2. จัดทำกำหนดการตรวจเยี่ยมสถานศึกษารวมกับคณะผูประเมินโดยการปรึกษา
หารือกับ ผูบริหารสถานศึกษา
ระหวางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. กำกับดูแลการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาใหเปนไปตามที่กำหนด
2. ประสานงานการประเมินใหสอดคลองสัมพันธกันไมซ้ำซอนโดยเฉพาะชวงเวลาที่มี
การแยก ยายกันประเมินเฉพาะเรื่อง
3. รวมกับคณะผูประเมินสรุปผลการประเมินเปนระยะๆ
4. พิจารณาผลการประเมินและตัดสินผลการประเมินเปนรายมาตรฐาน
5. สรุปและแจงขอคนพบจากการประเมินพรอมทั้งขอเสนอแนะในการปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางไมเปนทางการดวยวาจาตอสถานศึกษา
๑๐

6. ใหคำแนะนำและชี้ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาแกสถานศึกษา
หลังการประเมิน
1. กำกับการจัดทำและสงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
- รายงานผลการประเมินตนเองระหวางปใหผูบริหารเขียนสรุปเพื่อใช เปน
ขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- รายงานผลการประเมิ น ตนเองเมื ่ อ สิ ้ น ป ก ารศึ ก ษาให น ำส ง หน ว ยงาน
ตนสังกัด หรือ หนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาทุกป และเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของทราบ
2. รวมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
3. วิ เ คราะห ผ ลการประเมิน และนำผลการประเมิน ไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เผยแพรรายงานผลการประเมินตนเองใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ
ขอควรตระหนักในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1. ผูประเมินควรมีความรูลึก และเขาใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทั้งในดานภาระงาน โครงสราง เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการบริหารการจัดการเรียนรู และมีประสบการณ
เพียงพอ เพื่อชวยชี้แนะการปรับปรุง/พัฒนาสถานศึกษาไดอยางชัดเจน และตรงประเด็น เกิด
ประโยชนตอสถานศึกษาอยางแทจริง
2. ผูประเมินควรวิเคราะห อภิปรายดวยใจเปนกลาง โดยพิจารณาจากหลักฐานและ
ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากหลาย ๆ ดาน ทั้งขอมูลปจจุบัน และผลการประเมินการดำเนินงานที่ผานมา
(อาจพิจารณายอนหลัง 3 ป) ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาในการพัฒนาวาอยูในระดับใด
3. สิ่งที่มีคุณคามากที่สุดที่ไดรับจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ
การไดรับขอชี้แนะ คำแนะนำ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เปนรูปธรรมและปฏิบัติไดจริง ดังนั้น
ผูประเมินจึงควรรูความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
พัฒนาการเรียนการสอน
4. การกำหนดระยะเวลาดำเนิน การประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึ กษาให
สถานศึกษากำหนดเองตามความเหมาะสม แตควรสอดคลองกับสภาพและบริบทของการดำเนินงาน
เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป แผนการจัดการเรียนรู บันทึกหลังสอน รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม เปนตน จะเห็นไดวาเอกสารหลักฐานตาง ๆ นั้น เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน ไมใชการสรางเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติม
5. การเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการสังเกตและสัมภาษณ ควรกระทำดวยความ
ระมัดระวัง ตองสรางความรูสึกเปนมิตรมากกวาการจับผิดหรือการกลาวโทษ และควรพูดคุยสอบถาม
ดวยความสุภาพและ สรางความไววางใจเปนอันดับแรก กอนที่จะสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล
ตอไป
6. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาอาจ
แตงตั้งจากบุคลากรในสถานศึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณดาน
การบริหารจัดการศึกษา ดานการจัดประสบการณการเรียนรู จะทำใหการประเมินมีความนาเชื่อถือ
ไดผลการประเมินที่มีความเที่ยงตรงเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ สรุปการประเมินคุณภาพภายใน
๑๑

สถานศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนระบบ ตั้งแตกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินงาน
ตามแผนที่กำหนด ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายงาน
และจัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหหนวยงานตนสังกัดเปนประจำทุกป พรอมทั้งพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความมั่นใจแกทุกฝายที่เกี่ยวของวา “สถานศึกษา
จะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและจะรักษาไวซึ่งคุณภาพ”
โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนเอกชน ( สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน : ออนไลน,
https://sites.google.com/site/prachasampan56/prapheth-khxng-rongreiyn-xekchn )
หมายถึง สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ
ที่มิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำแนกไดดังนี้
๑. โรงเรียนในระบบ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกำหนดจุดมุงหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมิน ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสำเร็จ
การศึกษาที่แนนนอน แบงเปน ๓ ประเภท
๑.๑ ประเภทสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับกอนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล อนุบาล) ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย)
๑.๒ ประเภททอาชีวศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทั้งนี้ โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ใหรวมถึงโรงเรียนที่จัด
การเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการกุศล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห
๑.๓ ประเภทนานาชาติ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใชหลักสูตร
ตางประเทศหรือหลักสูตรตางประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหมหรือหลักสูตรที่จัดทำขึ้น
เองที่ไมใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และใชภาษาเปนสื่อในการเรียนการสอนใหกับ
นักเรียน โดยไมจำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และไมขัดตอศีลธรรมและความมั่นคงของประเทศ
๒. โรงเรียนนอกระบบ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการ
กำหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล
ซึ่งเปนเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา แบงเปนประเภทตาง ๆ ไดแก ประเภทสอนศาสนา
ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ ประเภทกวดวิชา ประเภทสรางเสริมทักษะชีวิต
นอกจากนี้ โรงเรี ย นนอกระบบยัง รวมถึ ง สถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะ ซึ่งเป น
ปอเนาะที่ไดรับการจดทะเบียนอนุญาตใหจัดตั้งเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนอิสลาม กำหนดสอน
เฉพาะศาสนาอิสลาม การจัดการเรียนการสอนเปนการเรียนรูดวยตนเอง ไมมีหลักสูตรเปนลายลักษณ
อักษร เปนการอานอรรถอธิบายคัมภีรอัลกุรอาน และวิชาภาษาอาหรับ ไมมีระบบชั้นเรียนไมกำหนด
ชั้นเรียนที่แนนอน จะใชเวลาเรียนเทาใดก็ไดขึ้นอยูกับศักยภาพของผูเรียนและการประเมินของโตะครู
๑๒

ปจจุบันรัฐบาลไดสงเสริมสถาบันศึกษาปอเนาะเหลานี้ เปนสถาบันสังคมเพื่อการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรศาสนาอิสลาม ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมอิสลามและความตองการของชุมชน
และรวมถึงศูนยการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเปนสถานที่อบรมเด็กเล็กคูกับมัสยิด
เปดสอนวันเสาร-อาทิตย หรือชวงเย็นของวันธรรมดา (ยกเวนวันศุกร ซึ่งเปนวันหยุดศาสนาอิสลาม)
การจัดการเรียนการสอนใชหลักสูตรอิสลามฟรอีน ประจำมัสยิด พ.ศ.๒๕๔๘ ภาษาสวนใหญใชภาษา
ทองถิ่นและมลายูกลาง
ขอมูลโรงเรียนเอกชนในระบบในจังหวัดตรัง (มิถุนายน 2564)
ชื่อโรงเรียน
ระดับการศึกษา
จำนวนครู จำนวนนักเรียน
มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
มัธยมศึกษา
57
1,683
ตรังคริสเตียนศึกษา
ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ
71
1,421
ตรังวิทยา
มัธยมศึกษา
14
364
บูรณะรำลึก
ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ
114
2,889
ทับเที่ยงฮั่วเฉียว
ปฐมวัย/ประถมฯ
21
285
วัฒนาศึกษา
ปฐมวัย/ประถมฯ
14
125
พรศิริกุล
ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ
82
1,222
ดรุโณทัย
ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ
93
2,392
ทิพยรัตนวิทยา
ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ
40
225
โพธิ์วิเชียรชัย
ปฐมวัย/ประถมฯ
14
302
บุญเหลือเกื้อคง
ปฐมวัย/ประถมฯ
20
761
ปญญาวิทย
ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ
112
1,997
นูรูลอิงซานมูลนิธิ
ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ
13
417
แสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ
ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ
15
447
อนุบาลกันตังศึกษา
ปฐมวัย/ประถมฯ
74
1,054
วิเศษกาญจน
ปฐมวัย/ประถมฯ
13
574
ประชาวิทยา
ปฐมวัย/ประถมฯ
42
1,256
จุงฮัวโซะเซียว
ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ
138
3,478
วัดนิกรรังสฤษฎ
ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ
50
938
อัมพวันวิทยา
ปฐมวัย/ประถมฯ
18
467
ทุงยาววิทยา
ปฐมวัย/ประถมฯ
20
605
ปฐมวัย/ประถมฯ
12
เมธาวิทยา
128
ปฐมวัย/ประถมฯ
9
บานเด็กนอยตรัง
133
ปฐมวัย/ประถมฯ
44
วิวัฒนวิทยา
1,275
ปฐมวัย/ประถมฯ
55
ธาดาอนุสรณ
1,413
อนุบาลรัษฎา
ปฐมวัย/ประถมฯ
42
548
อิสมาอีลียะหมูลนิธิ
ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ
30
754
ดารุลฟจญ
ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ
12
210
สันติธรรมตรัง
ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ
14
219
๑๓

ขอมูลโรงเรียนเอกชนในระบบในจังหวัดตรัง (มิถุนายน 2564) ตอ
ชื่อโรงเรียน
ระดับการศึกษา
จำนวนครู
บานสวนศึกษา
ปฐมวัย/ประถมฯ
13
ปยบุตรศึกษากร
ปฐมวัย/ประถมฯ
52
สายธารวิทยา
มัธยมฯ
25
ตรังรวมพัฒนา
ปฐมวัย/ประถมฯ
13
อนุบาลราชภานุสรณ
ปฐมวัย
5
อนุบาลวราภา
ปฐมวัย
4
อูลูมิดดีน อัลอิสลามียะ
ปฐมวัย
3
อนุบาลเกิดศิริตรัง
ปฐมวัย
4

จำนวนนักเรียน
249
1,087
330
232
22
96
34
37

การนิเทศการศึกษา
๑. ความหมายของการนิเทศการศึกษา
สงัด อุทรานันท (2530: 7, อางถึงใน สกาวรัตน ไกรมาก, มปป. : 11) ไดให
ความหมายของการนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) คือ กระบวนการทำงานรวมกันของ
ครูและผูนิเทศเพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้การนิเทศการสอน
ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งที่สำคัญของการนิเทศการศึกษาที่เปนกระบวนการดำเนินงานรวมกันระหวาง
ผูนิเทศกับผูรับการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนของครู อันจะนำไปสูผลการเรียนรูที่ดีขึ้นของนักเรียน
โดยตรง หรืออาจกลาวไดวา งานนิเทศการสอนเปนงานที่ชวยใหครูปรับปรุงการเรียนการสอนไดดีขึ้น
และการที่ครูผูสอนไดรับการนิเทศภายในอยางสม่ำเสมอ เปนวิถีทางหนึ่งที่ชวยใหครูไดรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนมีความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติมากขึ้น มีความมั่นใจและคลองตัวในการ
ปฏิบตั ิ
ชบา พันธุศักดิ์ และคณะ (มปป. : ๑๑) การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความรวมมือ
ทำงานของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนการทำงานรวมกันระหวางครูและผูทำหนาที่นิเทศ เชน
ผูบริหาร ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก และบุคลากรที่เกี่ยวของ อยางมีการกำหนดวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประสบการณใหดีขึ้น
โดยการชวยเหลือแนะนำการวางแผน การปรึกษาหารือรวมกันโดยคำนึงถึงคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ
วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 3) ใหความหมายของการนิเ ทศการศึ กษาวา หมายถึ ง
กระบวนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูใหการนิเทศหรือผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพื่อที่จะพัฒนา
หรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อใหไดมาซึ่ง ประสิทธิผล
ในการเรียนของนักเรียน
สรุ ป ได ว า การนิ เ ทศการศึกษา หมายถึ ง กระบวนการปรั บ ปรุงและพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยความรวมมือระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ตามแนวทางของประชาธิปไตยที่เนน
การใหความชวยเหลือ แนะนำและผูรับการนิเทศยอมรับ เพื่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
๒. รูปแบบการนิเทศ
2.๑ การนิเทศแนวใหม
ภายใตบริบททางสังคมที่มุงการแขงขัน และการเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งของโลก
มากขึ้น ระบบการศึกษามีบทบาทสำคัญในการตอบสนองความตองการทางสังคมในแงการผลิตและ
การสงมอบคนที่มีศักยภาพสูงและมีสมรรถนะพรอมในทุกดาน ประเทศไหนเต็มไปดวยคนที่มีคุณภาพ
๑๔

ก็จะชวงชิงความไดเปรียบ ในเวทีโลก และมีโอกาสดำรงอยูอยางมั่นคงภายใตเงื่อนไขที่ทรัพยากรตางๆ
ในโลกลดนอยลงทุกขณะ การศึกษาจึงตองพัฒนาทั้งระบบอยางรูเทาทันและสอดคลองกับเปาหมาย
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในฐานะที่การนิเทศการศึกษาเปนหนึ่งในกลไกสำคัญทางการศึ กษา
จึงตองมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อชวยพัฒนาและแกไขปญหาของครูหรื อ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 7) กลาวถึง การพัฒนารูปแบบการ
นิเทศ ดังนี้
1) การสรางเอกภาพการนิเทศ ดวยการกำหนดเปาหมาย และมาตรฐานดาน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานให เ ป น บรรทั ด ฐานเดี ย วกั น ในการพั ฒ นางานนิ เ ทศการศึ ก ษา
ระดั บ ประเทศสอดคล องกั บ นโยบายการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของสำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) พัฒนาเครือขายการนิเทศแบบมีสวนรวม ใหเกิดความรวมมือกันในดาน
ตาง ๆ ดังนี้
2.1) ดานการวางแผน ปฏิบัติ และการติดตามผลการนิเทศ
2.2) ดานความรวมมือกันจัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษา อาทิ การ
พั ฒ นาหลั กสู ตร สถานศึ กษาตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั ้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551
การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น การพัฒนาสื่อประกอบการนิเทศ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบมีสวนรวม การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษา เปนตน
2.3) ดานการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อรวมมือกันแกปญหาดานความ
พรอม ความขาดแคลน ศึกษานิเทศกและการใชศักยภาพสวนบุคคลของศึกษานิเทศก ในการนิเทศ
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและตางเขตพื้นที่การศึกษา
3) ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนี้
3.1) มี ก ารกำหนดสภาพป ญ หา และความต อ งการจำเป น ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารวมกัน
3.2) กำหนดมาตรฐานคุณภาพออกแบบกิจกรรมและการดำเนินการ
นิเทศเพื่อพัฒนา
3.3) ดำเนินการนิเทศติดตามผลโดยใชรูป แบบการวิ จัยและพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา
3.4) จัดใหมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับกลุมจังหวัด และระดับประเทศ
๒.๒ การนิเทศรูปแบบ PDCA
กระบวนการนิเทศการศึกษาของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (หนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี, 2545: 15 – 16 อางอิงใน โรงเรียนประชารัฐ
ธรรมคุ ณ, มปป.: ๑๕) ได ใช กระบวนการ PDCA ในการดำเนิน การ มีขั้น ตอนของการวางแผน
การนิเทศที่สำคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการวางแผน เปนขั้นเตรียมการนิเทศโดยศึกษา
ขอมูลสารสนเทศ ประมวลสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาการศึกษา กำหนดจุดมุงหมาย
การนิเทศ จัดทำแผนการนิเทศ กำหนดเนื้อหาการนิเทศ ออกแบบการนิเทศ สื่อนิเทศ จัดเตรียม
เครื่องมือนิเทศ กำหนดกรอบการประเมิน วิธีการติดตามและการรายงานผลการนิเทศ และขออนุมัติ
โครงการ งบประมาณ
๑๕

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการตามแผนนิเทศ โดยประชุมเพื่อทบทวน
จุดมุงหมายการนิเทศ แบงหนาที่ ภาระงานในการนิเทศ ประสานงานบุคคลที่เกี่ยวของ และนิเทศ
ตามแผนดวยรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานวาเปนไปตามจุดมุงหมายหรือไม และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติจริง
ปญหา อุปสรรค ที่เปนขอมูลสารสนเทศที่ตองตรวจสอบดูใหม แลวปรับปรุงการนิเทศตอไป
ขั้นตอนที่ 4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศ
แตละครั้ง ควรรายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทำเปนบันทึกขอความ หรือแบบรายงานที่กำหนด
ไวในหัวขอประเด็นตางๆ เชน ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ วันเดือนปที่นิเทศ กิจกรรมที่นิเทศ เนื้อหาสาระ
ที่นิเทศ การประเมินผลของผูรับการนิเทศ และขอควรพัฒนา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รายา ปญจมานนท (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการจำเปนใน
การดำเนินการดานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา
1) ความตองการจำเปนในขั้นเตรียมการ ไดแก การใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
โดยวิทยากรจากหนวยงานตนสังกัด และการจัดระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประกั น คุ ณภาพภายใน โดยมีส าเหตุมาจากการที่ว ิ ทยากรมั กนำเสนอความรูเ กี ่ ย วกั บ การ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในรูปแบบการบรรยายขาดเทคนิคในการเราความสนใจ
ทำใหผูเขารับการอบรมเกิดความเบื่อหนายและไมสนใจ และครูขาดความรูความเขาใจในการจัดทำ
และใชขอมูลสารสนเทศ ดังนั้นวิทยากรจากหนวยงานตนสังกัดควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหความรู
โดยสอดแทรกเทคนิคที่เหมาะสมในการนำเสนอ และพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาใหมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
2) ความตองการจำเปนในขั้นการดำเนินการ ไดแก การกำหนดแนวทางหรือ
วิธีปฏิบัติงานของแตละเปาหมาย/มาตรฐานการศึกษา การจัดวิทยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญแต
ละดานมาใหการนิเทศ การนำเครื่องมือไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขกอนการนำไปใชจริงโดย
คำนึงถึงความสามารถในการวัดไดตรงกับสิ่งที่ตองการวัด และการตรวจสอบผลการประเมินเปนระยะ
ๆ เพื ่ อให ส อดคล องกั บ เป า หมายและแนวทางการพัฒ นาของสถานศึกษา โดยมีส าเหตุมาจาก
สถานศึกษาไมใชผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นมาเปนสารสนเทศในการกำหนด
แนวทางและปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินการในแตละปการศึกษา การขาดงบประมาณในการจัด
อบรมใหความรูเกี่ยวการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และบุคลากรไมมีความรูในการจัดทำ
เครื ่ องมื อการประเมิ น ดั งนั ้ น สถานศึกษาตองมีการกำหนดเปาหมาย แนวทางการดำเนินงาน
ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ตองใชสำหรับแผนงานตาง ๆ ในการดำเนินการดาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใชวิธีการถายทอด แนวคิด วิธีปฏิบัติงานแบบไมเปนทางการ
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เพื่อแกปญหาการขาดแคลนงบประมาณในการ ดำเนินงาน และหนวยงานตนสังกัดควรใหความรูแก
บุคลากรในดานการดำเนินการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาและการสรางเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินผล
3) ความตองการจำเปนในขั้นการรายงาน ไดแกการจัดทำรายงานประจำป
แบบสรุปเพื่อเผยแพรใหกับกลุมผูปกครองและ ชุมชน โดยนำเสนอในลักษณะการบรรยายใชภาษา
เขาใจงายและมีความยาวไมมาก โดยมีสาเหตุจากการที่ไมมีความรูความเขาใจในการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง การเขียนรายงานไมไดสะทอนจุดเดน จุดดอยของสถานศึกษาอยางชัดเจน
ดังนั้นหนวยงานตนสังกัดควรใหความรูแกบุคลากรในการเขียนรายงานที่มีคุณภาพ การแปลความ
สารสนเทศเพื่อนำไปใชในการรายงานผล
นุชนาถ ผานอย (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการสงเสริมระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหาร และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี ผลการศึกษาพบวา
1) ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความเห็นวาการสงเสริมระบบการประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี อยูในระดับมาก
ทั ้ ง 5 รายการ เรี ย งลำดั บ จากมากไปน อยได ดั งนี้ (1) ดานการเสริ มสรา งประสิท ธิภ าพครู
(2) ด า นการจั ดการเรี ย นรู  ให น ั กเรีย น (3) ดานการมีส ว นรว มของชุมชน (4) ดานการจัด ทำ
ฐานขอมูลโรงเรียน และ (5) ดานการสรางความตระหนัก
2) การสงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความเห็นของ
ผูบริหาร สถานศึกษาและครูเมื่อจำแนกตามตำแหนงหนาที่ปจจุบัน ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ
การทำงานในสถานศึกษา และการศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานอื่นในภาพรวม
พบว า แตกต า งกั น อย า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 และเมื่อจำแนกตามระดับ การศึ ก ษา
วิทยฐานะปจจุบัน การมีสวนรวมในการรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก และการฝกอบรม
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมไมพบวาแตกตางกันที่ระดับ .05
อั ช รี วงศ ก า (2555, บทคั ด ย อ ) ได ศ ึ ก ษาวิ จ ั ย เรื ่ อ งการศึ ก ษาป จ จั ย ที ่ ส  ง ผลต อ
ความสำเร็ จ ในการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษาของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ กษา
อำเภอปง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการศึกษาพบวา
1) ความสำเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอปง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2) ป จ จั ย ด านผู บ ริ ห าร ครูผ ูส อน การวางแผน การมีส ว นรว ม ชุ มชน
การเรียนการสอน และระบบประกันคุณภาพภายใน ที่สงผลตอความสำเร็จในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอปง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
๑๗

เจมรินี ใจเรือน (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ผลการศึกษาพบวา
1) สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื ้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชีย งราย เขต 3 อยูในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเป น
รายดาน ดานที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สวนดาน
ที่มีการดำเนินงานนอยที่สุด ไดแก ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) ปญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ดานการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา กำหนดอัตลักษณของสถานศึกษาไมสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาไมไดกำหนดเกณฑคุณภาพ
ความสำเร็จ ของโครงการ/กิจ กรรมที่ไดวางแผนไว จึงไมมีความเปนเอกภาพในการประเมิน ผล
โครงการ/กิ จ กรรมในแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด า นการจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมทราบบทบาทหนาที่ของตนเองในการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา คอมพิวเตอรในสถานศึกษามีจำนวนไมเพียงพอตอการใชงานและการเรียนการ
สอนของผูเรียนและระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีความลาชาซึ่งเปนอุปสรรคดานการติดตอสื่อสาร
กับหนวยงานตาง ๆ ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ในการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ไมเปนไปตามที่กำหนด เชน งบประมาณไมเพียงพอหรือระยะเวลาในการ
ดำเนินกิจกรรมมีการคลาดเคลื่อนและผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ไมไดรายงานผลการดำเนินงาน
ตอผูบริหารเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีผลการ
ตรวจสอบไมตรงกับความเปนจริงจึงทำใหไมสามารถนำขอมูลจากการตรวจสอบไปใชเพื่อปรับปรุง
แกไขใหตรงกับสภาพความเปนจริงได ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไมมี
การแตงตั ้งคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา และไมไดนำผลการประเมิน
คุณภาพภายในไปวิเคราะหเพื่อใชวางแผนการพัฒนาในปการศึกษาตอไป ดานการจัดทำรายงาน
ประจำป สถานศึกษาไมมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สงผลใหการรวบรวมขอมูลเปนไปไดยาก
และลาชา และดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สถานศึกษาไมไดนำผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาวิเคราะหรวมกันเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป
3) แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ดานการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาควรกำหนดบทบาทหนาที่แกชุมชนและผูที่เกี่ยวของในการมีสวน
รวมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหชัดเจนและสนับสนุนใหเขามามีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเหมาะสม ดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สถานศึกษา
ควรกำหนดเกณฑหรือเปาหมายความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ
๑๘

ความเปนเอกภาพ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สถานศึกษาควรแตงตั้งผูรับผิดชอบใน
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบและเปนปจจุบันและสถานศึกษาควรจัดหาคอมพิวเตอรให
เพียงพอตอการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมใหชัดเจนและควรให
การสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพียงพอและมีการประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานตอ
ผูบริหารสถานศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาและครูควรจัดตารางนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาและนำมา
วิ เ คราะห ผ ลการปฏิ บั ติ งานเพื ่ อเปน แนวทางการวางแผนพัฒ นาคุณภาพดานการปฏิบ ัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สถานศึกษาควรให คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้นฐานมีส วนรว มในการประเมิ น
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและใหหนวยงานตนสังกัดจัดทำแบบทดสอบออกประเมินนักเรียนทุก
ระดับชั้นอยางตอเนื่ อง ดานการจัดทำรายงานประจำป สถานศึกษาควรจัดทำรูปแบบรายงาน
ประจำปใหสอดคล องกั บการจั ดทำรายงานเพื่อรองรับ การประเมิน คุณภาพภายนอกและควรจัด
ประชุมผูปกครอง นักเรียนเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาใหผูปกครองทราบ ดานการจัดใหมีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สถานศึกษาควรนำผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมิ น คุ ณภาพภายนอกมาวิ เคราะหร วมกัน เพื่อปรับ ปรุงแกไขและหาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป
อัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ (2558, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรเรื่อง
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำหรับขาราชการครูโรงเรียนอางศิลา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการศึกษาพบวา
1) ผลการฝกอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลากรเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสำหรับขาราชการครูโรงเรียนอางศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
พบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาสวนใหญมี
ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คือ ความพึงพอใจในการเข ารับ การอบรมครั ้งนี ้ร องลงมาได แ ก
ความรูที่ไดรับจากการฝ กอบรมสามารถนำไปใชในการปฏิบ ัติ งานได และความรูที่ไดรั บจาการ
ฝกอบรมมีความสัมพันธกับงานนี้ ตามลำดับซึ่งสงผลใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2) การหาแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนอางศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบวา (1) ดานสารสนเทศ
ควรจั ดระบบสารสนเทศให เ ป น ป จ จุบ ัน และเปน ระบบจั ดเตรีย มข อ มูล ใหค รบตามมาตรฐานที่
รั บ ผิ ด ชอบเพื ่ อ ความสะดวกต อ การใช ง าน และติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพภายในสถานศึกษา
(2) ดานการมีสวนรวมควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามตรวจสอบระบบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กำหนดปฏิทินงานอยางใหชัดเจน มีแผนการนิเทศกำกับติดตาม ดำเนินการนิเทศตาม
แผนที่วางไว รวมกันจัดทำเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบใหครบทุกมาตรฐาน จัดทำแผนพัฒนา
๑๙

คุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงสูแผนปฏิบัติการประจำป และดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดย
เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๒๐

บทที่ ๓
วิธีดำเนินงาน
การดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีวิธีการ
ดำเนินงานการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใชรูปแบบการนิเทศ PDCA ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการนิเทศ (Plan)
๑. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จำนวน 1 วัน ไดแก วันที่ 2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 เพื่อวางแผนงานดังนี้
๒.๑ ศึกษาขอมูลทั่วไปของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดตรัง
จำนวน ๓๗ โรง จำแนกตามระดับชั้นที่จัดการเรียนการสอน ไดแก
ระดับกอนประถมศึกษา(ระดับเดียว) : (เตรียม-อนุบาล) มีจำนวน 4 โรงเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา ถึง ประถมศึกษา
มีจำนวน 15 โรงเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนตน
มีจำนวน 6 โรงเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวน 9 โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนตน
มีจำนวน ๑ โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวน 2 โรงเรียน
๒.๒ รางขอมูลการลงทะเบียนขอมูลผูเขาอบรมโดยใช google form
๒.๓ จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจตอการอบรมโดยใช google form
๒.๔ จัดทำหนังสือเชิญโรงเรียนเขารับการอบรมออนไลนผานทางระบบ Smart
Area โดยกำหนดใหผูบริหารสถานศึกษา ๑ คน และครูวิชาการหรือผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
๑ คน เปนผูร วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติการนิเทศ (Do)
๑) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน จำนวน ๑ วัน เมื่อวันที่ ๑๖
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผานชองทาง google meet โดยมีรายการเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดังนี้

๒๑

เวลา
รายการ
08.00-08.30 น ลงทะเบียนเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

หมายเหตุ
ศน.ชเนตตี

08.30-09.00 น บรรยายพิเศษ : การจัดการศึกษาเอกชน
09.00-10.๓0 น แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
10.๓0-10.๔๕ น พักยอย
10.๔๕-12.๐0 น โรงเรียนอภิปรายผลการประกันคุณภาพภายใน
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
12.๐0-13.00 น พักเที่ยง
13.00-15.00 น นวัตกรรม/แบบอยางที่ดีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
15.00-15.10 น พักยอย
15.10-16.10 น การนำผลการประเมินภายนอกไปใชพัฒนาการศึกษา
16.10-16.30 น ผูเขาประชุมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ศึกษาธิการจังหวัด
ศน.ประดิษฐ

ศน.ชเนตตี

นางสุธิยา นวลแปง
ศน.ชเนตตี

๒) โรงเรียนทัง้ หมดจำนวน ๓๗ โรง ตอบแบบนิเทศของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน ที่ดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
๓) โรงเรียนจำนวน ๓๖ โรง รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผานระบบ E-Sar [https://esar.opec.go.th] ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับ ๑ โรงเรียนที่ไมสามารถรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓
เนื่องจากจัดการเรียนการสอนไมครบ ๑ ปการศึกษา
ขั้นตอนที่ ๓ การติดตามตรวจสอบ (Check)
๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีการตรวจติดตามการดำเนินงานตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ของสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
โดยชองทาง ดังนี้
๑.๑) ประชุมผาน google meet
๑.๒) ติดตามผานโทรศัพทไปยังผูบริหารสถานศึกษาและผูรับผิดชอบ
๑.๓) ติดตามและใหความรูผานสื่อ Line Group “การประกันคุณภาพภายในฯ
โรงเรียนเอกชน
๑.๔) ติดตามโดยใชหนังสือราชการ
ขั้นตอนที่ ๔ การพัฒนา ปรับปรุง (Act)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการนิเทศติดตามเพื่อสงเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของคณะศึกษานิเทศกและนำขอเสนอแนะจากผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของ
สถานศึกษามาใชในการพัฒนาโครงการปงบประมาณตอไป
๒๒

บทที่ ๔
สรุปผลการนิเทศ
จากการดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใชรูปแบบการนิเทศ PDCA มีผลสรุป
การนิเทศ ดังนี้
๑) การวางแผนการนิเทศ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ไดดำเนินโครงการ
นิ เ ทศติ ดตามการดำเนิน งานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตาม เพื่อสงเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จำนวน 1 วัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ผลการดำเนินงาน พบวา คณะกรรมการนิเทศติดตาม เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ไดรับความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายในของโรงเรี ยน ตามกฎกระทรวงการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ.2561 ได จั ด
เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน ตามคำสั่ง ศธจ.ที่ ๒๔๐/๒๕๖๔ เตรียม
เอกสารการลงทะเบี ยนข อมูลผู เ ข า อบรมโดยใช google form เตรียมจัดทำแบบสอบถามความ
พึงพอใจตอการอบรมโดยใช google form เตรียมจัดทำหนังสือเชิญเขาอบรมออนไลนผานทางระบบ
Smart Area โดยกำหนดใหผูบริหารสถานศึกษา ๑ คน และครูวิชาการหรือผูรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ ๑ คน
๒) การปฏิบัติการนิเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน จำนวน ๑ วัน
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ผลการสอบถามผาน google form สำหรับผูบริหารและครู จำนวน ๓๗ คน พบวา
กิ จ กรรมนิ เ ทศในครั ้ ง นี ้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ โ ควิ ด 19 ระดั บ มากที ่ ส ุ ด (ค า เฉลี ่ ย 4.๖๐)
คณะวิ ทยากรมี ความชั ดเจนและใหขอเสนอแนะดานการประเมิน คุณภาพภายนอก อยูในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.๖๐) ผูเขาอบรมมีความคิดเห็นดานการนำความรูไปใชประโยชน อยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.๔๕) และผูบริหารและครูของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจั ง หวั ด ตรั ง
มีความรูความเขาใจดานระบบประกันคุณภาพหลังการอบรม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.๒๖)
๓) การติดตามตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา โดยใชแบบนิเทศของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน พบวา โรงเรียนจำนวน ๓๖ โรงเรียน จากทั้งหมด ๓๗ โรงเรียน คิดเปนรอยละ ๙๗.๓๐
ดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมีจำนวน ๑ โรง
ที่กำลังดำเนินการ คิดเปนรอยละ ๒.๗๐
๒๓

ผลการนิเทศตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พบวา
โรงเรียนทั้งหมดที่จัดการศึกษาปฐมวัย ๓๔ โรง
ดำเนินงานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก จำนวน ๓๒ โรง คิดเปนรอยละ
๙๔.๑๒
ดำเนินงานมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน ๓๓ โรง
คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๖
ดำเนินงานมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
จำนวน ๓๓ โรง คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๖
ผลการนิ เ ทศตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน พบวา โรงเรียนจำนวน ๓๒ โรง จากโรงเรียนทั้งหมดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๓ โรง
ดำเนินงานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน จำนวน ๓๒ โรง คิดเปนรอยละ
๙๖.๙๗
ดำเนินงานมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน ๓๒ โรง
คิดเปนรอยละ ๙๖.๙๗
ดำเนินงานมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ จำนวน ๓๑ โรง คิดเปนรอยละ ๙๓.๙๔
ผลการนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการรายงาน
ผลผานระบบ E-Sar [https://esar.opec.go.th] พบวา โรงเรียนจำนวน ๓๖ โรง จากจำนวน
ทั้งหมด ๓๖ โรง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ดำเนินงานรายงานผลการประกันคุณภาพภายในผานระบบ
E-Sar ซึ่งมีจำนวน ๑ โรง ไมสามารถรายงานผลการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา ๒๕๖๓ ได
เนื่องจากเปดจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยไมครบหนึ่งปการศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ พบวา โรงเรียน
จำนวนทั้งหมด ๓๖ โรง มีผลการประเมินตนเอง ดังนี้
โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ๓๔ โรง มีผลประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
ระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๒๕ โรงเรียน
ระดับดีเลิศ จำนวน ๘ โรงเรียน
ระดับดี
จำนวน ๑ โรงเรียน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๐ โรง มีผลประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
ระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๒๒ โรงเรียน
ระดับดีเลิศ
จำนวน ๘ โรงเรียน
๔) การพัฒนา ปรับปรุง
กิจกรรมที ่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการนิเทศติดตามเพื่อ
สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ผลการดำเนินงาน พบวา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง ไดเอกสารรายงานรายงานโครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน ๑ เลม และบันทึกเปนไฟล PDF
เพื่อเผยแพรบนเว็บไซตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตอไป

๒๔

บทที่ ๕
อภิปรายผลการนิเทศ
จากการดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใชรูปแบบการนิเทศ PDCA มีการ
อภิปรายผลการนิเทศ ดังนี้
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตาม เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จำนวน 1 วัน วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564
พบวา คณะกรรมการนิเทศติดตาม เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ไดรับความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ไดจัดเตรียมการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาผานระบบออนไลน เตรียมเอกสารการลงทะเบียนขอมูลผูเขาอบรมโดยใช google form
เตรียมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจตอการอบรมโดยใช google form เตรียมจัดทำหนังสือเชิญ
เขาอบรมออนไลนผานทางระบบ Smart Area ทั้งนี้เนื่องจาก ผูรับผิดชอบโครงการมีการเตรียม
ขอมูลและเตรียมเนื้อหารายการนิเทศชัดเจนและมีความพรอม
ผลการประชุมเชิงปฏิ บัติ การนิเ ทศติด ตามการดำเนิน งานประกันคุณภาพการศึ ก ษา
ภายในของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน จำนวน ๑ วัน วั น ที่ ๑๖
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผลการสอบถามผาน google form สำหรับผูบริหารและครู จำนวน ๓๗ คน
พบวา กิจกรรมนิเทศในครั้งนี้เหมาะสมกับสถานการณโควิด 19 ระดับมากที่สุด คณะวิทยากรมี
ความชัดเจนและใหขอเสนอแนะดานการประเมินคุณภาพภายนอก อยูในระดับมากที่สุด ผูเขาอบรม
มีความคิดเห็นดานการนำความรูไปใชประโยชน อยูในระดับมาก และผูบริหารและครูของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจั งหวั ดตรัง มีความรูความเขาใจด านระบบประกั น คุณภาพหลั งการ
อบรม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผูรับผิดชอบโครงการรวมกับคณะกรรมการมีการเตรียมสื่อ
บทเรียนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสื่อถึงความรูไดชัดเจน วิทยากร
มีความสามารถในการถายทอดเปนอยางดี และผูรับการนิเทศมีความมุงมั่นตั้งใจในการรับขอมูล
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูรับการนิเทศ ผูนิเทศ และวิทยากร ทำใหผูรับการ
นิเทศมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
ผลการดำเนินงานนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา โดยใชแบบนิเทศของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน พบวา โรงเรียนจำนวน ๓๖ โรงเรียน จากทั้งหมด ๓๗ โรงเรียน คิดเปนรอยละ ๙๗.๓๐
ดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมีจำนวน ๑ โรง ที่กำลัง
ดำเนินการ คิดเปนรอยละ ๒.๗๐
ผลการนิเทศตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พบวา โรงเรียน
ทั้งหมดที่จัดการศึกษาปฐมวัย ๓๔ โรง
ดำเนินงานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก จำนวน ๓๒ โรง คิดเปนรอยละ ๙๔.๑๒
ดำเนินงานมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน ๓๓ โรง
คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๖
๒๕

ดำเนินงานมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ จำนวน ๓๓ โรง
คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๖
ผลการนิเทศตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา
โรงเรียนจำนวน ๓๒ โรง จากโรงเรียนทั้งหมดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๓ โรง
ดำเนินงานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน จำนวน ๓๒ โรง คิดเปนรอยละ
๙๖.๙๗
ดำเนินงานมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน ๓๒ โรง
คิดเปนรอยละ ๙๖.๙๗
ดำเนินงานมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
จำนวน ๓๑ โรง คิดเปนรอยละ ๙๓.๙๔
ผลการนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการรายงานผลผาน
ระบบ E-Sar [https://esar.opec.go.th] พบวา โรงเรียนจำนวน ๓๖ โรง จากจำนวนทั้งหมด ๓๖
โรง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ดำเนินงานรายงานผลการประกันคุณภาพภายในผานระบบ
E-Sar ซึ่งมีจำนวน ๑ โรง ไมสามารถรายงานผลการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา ๒๕๖๓ ได
เนื่องจากเปดจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยไมครบหนึ่งปการศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ พบวา โรงเรียนจำนวน
ทั้งหมด ๓๖ โรง มีผลการประเมินตนเอง ดังนี้
โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ๓๔ โรง มีผลประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
ระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๒๕ โรงเรียน
ระดับดีเลิศ
จำนวน ๘ โรงเรียน
ระดับดี
จำนวน ๑ โรงเรียน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๐ โรง มีผลประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
ระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๒๒ โรงเรียน
ระดับดีเลิศ
จำนวน ๘ โรงเรียน
จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาขางตน ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนใหความสำคัญ
กับงานประกันคุณภาพภายใน ถือเปนสวนหนึ่งของการบริห ารสถานศึ กษาและมีการดำเนิน งาน
ประกันคุณภาพภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบกับความเขมแข็งของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดตรังที่ใหความรวมมือ รวมดวยชวยกันในการดำเนินงานไปตามระบบประกันคุณภาพ และ
สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ตรั ง มี ก ารติ ด ตามโดยใช ก ระบวนการนิ เ ทศแบบ PDCA ส ง ผลให
สถานศึกษาทุกแหงสามารถดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรมีการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในอยางยั่งยืน
ในปงบประมาณตอไป
๒. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรใชรูปแบบการ
นิเทศ โดยเทคนิค Coaching สำหรับโรงเรียนที่ประสบปญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
เพื ่ อ ให โ รงเรี ย นสามารถออกแบบระบบประกั น คุ ณ ภาพและดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพตาม
กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๖๑ ที ่ ค รอบคลุ ม มาตรฐานการศึ ก ษาและ
เพื่อผลลัพธดานผูเรียนอยางมีคุณภาพ
๒๖

๓. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรสงเสริมการ
จัดทำนวัตกรรม / แบบอยางที่ดี (Innovation / Best Practice) ดานการประกัน คุ ณภาพภายใน
เพื่อตอยอดและเผยแพรเปนแบบอยางที่ดีตอไป

๒๗

ภาคผนวก
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ภาพประกอบการดำเนินงาน โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
 ประชุมคณะกรรมการ 
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 ปฏิบัติการนิเทศออนไลน 

30

31

32

33

34
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กำหนดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตาม
เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
วั น ศุ ก ร ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา

รายการ

หมายเหตุ

08.00-08.30 น

ลงทะเบียนเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศน.ชเนตตี

08.30-09.00 น

บรรยายพิเศษ : แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัด

ภายใน
09.00-10.๓0 น

การนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

10.๓0-10.๔๕ น

พักยอย

10.๔๕-12.๐0 น

นวัตกรรมและการเปนแบบอยางที่ดีดานการประกันคุณภาพ

12.๐0-13.00 น

พักเที่ยง

13.00-15.00 น

จัดทำคูมือการนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

15.00-15.10 น
15.10-16.10 น
16.10-16.30 น

พักยอย
จัดทำเครื่องมือการสังเคราะหขอมูลจากการนิเทศ
ผูเขาประชุมรวมเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
** กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม**
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ผอ.กลุมนิเทศฯ

ศน.ชเนตตี

ศน.ประดิษฐ

ศน.ประดิษฐ
ศน.ชเนตตี

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

นิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ผานระบบออนไลน วั น ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา

รายการ

หมายเหตุ

08.00-08.30 น

ลงทะเบียนเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศน.ชเนตตี

08.30-09.00 น
09.00-10.๓0 น

บรรยายพิเศษ : การจัดการศึกษาเอกชน
แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
พักยอย
โรงเรียนอภิปรายผลการประกันคุณภาพภายใน
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
พักเที่ยง
นวัตกรรม/แบบอยางที่ดีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
พักยอย
การนำผลการประเมินภายนอกไปใชพัฒนาการศึกษา
ผูเขาประชุมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ศึกษาธิการจังหวัด
ศน.ประดิษฐ

10.๓0-10.๔๕ น
10.๔๕-12.๐0 น
12.๐0-13.00 น
13.00-15.00 น
15.00-15.10 น
15.10-16.10 น
16.10-16.30 น

** กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม**
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ศน.ชเนตตี

วิทยากรภายนอก

38

39

40

41

42

43

44

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
แบบนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน
ปการศึกษา 2563
คำชี้แจง

แบบนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน จัดทำขึ้นเพื่อใช
ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน เครื่องมือนิเทศติดตาม
ชุดนี้แบงออกเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
1 ชื่อโรงเรียน..........................................................................................
2 ที่ตั้ง..................................................................................................................................
....โทรศัพท....................................โทรสาร.......................................................................
E-mail………….……………………………………….................................
3. เปดสอนระดับ.......................................ถึงระดับ..................................................................
4. ขนาดโรงเรียน
 ขนาดเล็ก
(นักเรียนนอยกวา 301 คน)
 ขนาดกลาง
(นักเรียนตั้งแต 301 - 1,000 คน)
 ขนาดใหญ
(นักเรียนตั้งแต 1,001 - 2,000 คน)
 ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียนตั้งแต 2,001 คนขึ้นไป)
5. จำนวนนักเรียน รวม...............................................คน
5.1 ระดับปฐมวัย จำนวน......................................คน
5.2 ระดับประถมศึกษา จำนวน..................................คน
5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน............................คน
5.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน..............................คน
6. จำนวนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม..................................คน
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ตอนที่ 2 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2.1 การดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ประเด็นการนิเทศติดตาม

ผลการดำเนินงาน
ขอเสนอแนะ
ดำเนินการ อยูระหวาง
ไม
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ

1. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
1 ศึกษามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวง
ศึกษาธิการ ประกาศ และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
2 จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3 กำหนดคาเปาหมายความสำเร็จของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4 นำมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมาย
ความสำเร็จเสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนใหความเห็นชอบ
5 ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จให
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกทราบ
2. สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
2 วิเคราะหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
3 กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
กลยุทธ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
4 กำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
5 กำหนดวิธีการนำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสูการปฏิบัติ
3. สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
2 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3 นำแผนปฏิบัติการประจำปไปใช
4 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำป
5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป
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ผลการดำเนินงาน
ประเด็นการนิเทศติดตาม
ขอเสนอแนะ
ดำเนินการ อยูระหวาง
ไม
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
2 กำหนดปฏิทินการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
3 สรางเครื่องมือการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
4 ดำเนินงานการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5 จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
1 แตงตั้งผูรับผิดชอบในการติดตามผลการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2 กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานติดตามผล
การดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3 สรางและใชเครื่องมือติดตามผล
การดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4 รวบรวมและสรุปขอมูลการติดตามผลการ
ดำเนินงาน
5 รายงานผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
6. สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง และจัดสงใหแกหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงาน
ที่กำกับดูแล
1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเอง
2 รวบรวมขอมูลสารสนเทศและขอมูลอื่น ๆ
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ประเด็นการนิเทศติดตาม
3 สรุปและจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเอง
4 นำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
พิจารณาใหความเห็นชอบ
5 สงหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่
กำกับดูแล หนวยงานที่เกี่ยวของและ
เผยแพรตอสาธารณชน
7. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
1 ใชขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการประเมิน
จากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2 วางแผนใชขอมูลสารสนเทศโดยกำหนด
รูปแบบแนวทางและแบบแผนไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานตางๆ
ตามบริบทของสถานศึกษา
3 นำผลที่ไดจากการปฏิบัติไปใชสะทอนกลับ
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการจัดการ
ความรู (KM) หรือจัดชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) ฯลฯ เพื่อการพัฒนา
การศึกษาอยางตอเนื่อง
4 สรางเครือขายและผูมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ผลการดำเนินงาน
ขอเสนอแนะ
ดำเนินการ อยูระหวาง
ไม
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ
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2.2 การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการดำเนินงาน
ประเด็นการนิเทศติดตาม
ขอเสนอแนะ
ดำเนินการ อยูระหวาง
ไม
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่
ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได
2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณได
3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและ
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม
4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัด
ประสบการณ
4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยาง
ปลอดภัย และเพียงพอ
5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสให
ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็ก มีพัฒนา
การทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง
เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำ
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2.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นการนิเทศติดตาม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา
3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด
2 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความ
เปนไทย
3 มีการยอมรับที่จะอยูรวมกัน บนความ
แตกตางและหลากหลาย
4 มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผลการดำเนินงาน
ขอเสนอแนะ
ดำเนินการ อยูระหวาง
ไม
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ

1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย
4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
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ประเด็นการนิเทศติดตาม

ผลการดำเนินงาน
ขอเสนอแนะ
ดำเนินการ อยูระหวาง
ไม
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ

5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกตใชในการ
ดำเนินชีวิตได
2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู
ที่เอื้อตอการเรียนรู
3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ
และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลั บ เพื ่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การ
เรียนรู

2.3 นวัตกรรม / แบบอยางที่ดี (Innovation / Best Practice)
มาตรฐานการศึกษา

ชื่อนวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
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2.4 ความโดดเดนของสถานศึกษา
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ (โรง)
นานาชาติ
ชาติ
ทองถิ่น/ภูมิภาค
(C3)
(C2)
(C1)

ความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนตนแบบการสอนภาษาจีนของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ลงชื่อ...........................................................ผูนิเทศติดตาม
(...........................................................)

ลงชื่อ....................................................ผูนิเทศติดตาม
(...................................................)

ลงชื่อ...........................................................ผูนิเทศติดตาม ลงชื่อ...................................................ผูนิเทศติดตาม
(...........................................................)

(..................................................)

ดำเนินการนิเทศติดตาม วันที่……......เดือน................................พ.ศ.............
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แบบสรุปผลการนิเทศออนไลน
โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
กิจกรรมนิเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตาม
เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ผลประเมินกิจกรรมนิเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตาม
เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

ผูตอบแบบประเมินหลังการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ซึ่งจัดโดย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีจำนวนทั้งหมด 53 คน จากโรงเรียน 36 โรงเรียน

ผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นวา กิจกรรมนิเทศในครั้งนี้มีความเหมาะสมกับสถานการณโควิด-19
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และรองลงมาอยูในระดับมาก
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ผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นวา จากการจัดกิจกรรมการนิเทศในครั้งนี้ ผูตอบแบบประเมินมีความรู
ความเขาใจดานการประกันคุณภาพภายในมากขึ้น ในภาพรวมอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ระดับมากที่สุด

ผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นวา คณะวิทยากรมีความชัดเจนและใหขอเสนอแนะตองานประกัน
คุณภาพภายใน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือระดับมาก
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ผูตอบแบบประเมินรอยละ 88.70 มีความคิดเห็นวาจำนวนชั่วโมงที่ใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ
งานประกันคุณภาพครั้งนี้ จำนวน 6 ชั่วโมง เพียงพอแลว

ผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นวา ประโยชนที่ไดรับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศงานประกัน
คุณภาพภายใน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือระดับมาก
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แบบสรุปผลการนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน
นำสงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผานระบบออนไลน
คำชี้แจง
แบบสรุปผลการนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน เปนการ
รวบรวมแบบนิเทศติดตามจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบออกนิเทศติดตามเรียบรอยแลว และนำผลมา วิเคราะห
เปนภาพรวมของจังหวัด ซึ่งแบงออกเปน 6 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
1. หนวยงาน
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด……ตรัง…………………………………………….
 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด………………………………………………………….
2. งบประมาณที่ใชในการนิเทศติดตาม
จำนวน.......13,650......บาท
3. โรงเรียนที่อยูในความรับผิดชอบทั้งหมด
จำนวน……37.......โรง
4. ไดรับการนิเทศ
จำนวน.......37......โรง
ขนาดโรงเรียน
จำนวนนักเรียน (คน)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
1.
1192100001 มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
ใหญ
1,683
2.
1192100002 ตรังคริสเตียนศึกษา
ใหญ
1,421
3.
1192100003 ตรังวิทยา
กลาง
364
4.
1192100004 บูรณะรำลึก
ใหญพิเศษ
2,889
5.
1192100005 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว
เล็ก
285
6.
1192100007 วัฒนาศึกษา
เล็ก
125
7.
1192100008 พรศิริกุล
กลาง
1,222
8.
1192100009 ดรุโณทัย
ใหญพิเศษ
2,392
9.
1192100010 ทิพยรัตนวิทยา
เล็ก
225
10.
1192100011 โพธิ์วิเชียรชัย
กลาง
302
11.
1192100012 บุญเหลือเกื้อคง
กลาง
761
12.
1192100013 ปญญาวิทย
กลาง
1,997
13.
1192100014 นูรุลอิงซานมูลนิธิ
กลาง
417
14.
1192100018 แสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ กลาง
447
15.
1192100019 อนุบาลกันตังศึกษา
กลาง
1,054
16.
1192100020 วิเศษกาญจน
กลาง
574
17.
1192100021 ประชาวิทยา
กลาง
1,256
18.
1192100022 จุงฮัวโชะเซียว
ใหญพิเศษ
3,478
19.
1192100023 วัดนิกรรังสฤษฎ
กลาง
938
20.
1192100025 อัมพวันวิทยา
กลาง
467
21.
1192100026 ทุงยาววิทยา
กลาง
605
22.
1192100027 เมธาวิทยา
เล็ก
128
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ลำดับ
รหัสโรงเรียน
23.
1192100028
24.
1192100029
25.
1192100030
26.
1192100031
27.
1192100033
28.
1192100034
29.
1192100036
30.
1192100037
31.
1192100038
32.
1192100040
33.
1192100041
34.
1192100042
35.
1192100043
36.
1192100044
37. *เปดไมครบ ๑ ป*

ชื่อโรงเรียน
บานเด็กนอยตรัง
วิวัฒนวิทยา
ธาดาอนุสรณ
อนุบาลรัษฎา
อิสมาอีลียะหมูลนิธิ
ดารุลฟจญ
สันติธรรม ตรัง
บานสวนศึกษา
ปยบุตรศึกษากร
สายธารวิทยา
ตรังรวมพัฒนา
อนุบาลราชภานุสรณ
อนุบาลวราภา
อูลูมิดดีน อัลอิสลามียะ
อนุบาลเกิดศิริตรัง
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ขนาดโรงเรียน
เล็ก
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
กลาง
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

จำนวนนักเรียน (คน)
133
1,275
1,413
548
754
210
219
249
1,087
330
232
22
96
34
37

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง)
ประเด็นการนิเทศติดตาม

ดำเนินการ
แลว

อยูระหวาง
ไม
ดำเนินการ ดำเนินการ

1. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
1 ศึกษามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวง
ศึกษาธิการ ประกาศ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2 จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3 กำหนดคาเปาหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
4 นำมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ

36

1

36
36

1
1

36

1

5

36

1

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคา
เปาหมายความสำเร็จใหผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
ทราบ

2. สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
35
ของสถานศึกษา
2 วิเคราะหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและ
36
ภายนอกสถานศึกษา
3 กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด
36
ความสำเร็จ
4 กำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
37
5 กำหนดวิธีการนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติ
34
3. สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
37
2 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
37
3 นำแผนปฏิบัติการประจำปไปใช
37
4 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
36
ตามแผนปฏิบัติการประจำป
5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป
36
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2
1
1

3

1
1

ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง)
ประเด็นการนิเทศติดตาม

ดำเนินการ
แลว

อยูระหวาง
ไม
ดำเนินการ ดำเนินการ

4. สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
37
1
การศึกษาภายในสถานศึกษา
2 กำหนดปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
36
1
การศึกษาภายในสถานศึกษา
3 สรางเครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
36
6
การศึกษาภายในสถานศึกษา
4 ดำเนินงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
36
1
ภายในสถานศึกษา
5 จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
36
1
การศึกษา ภายในสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
1 แตงตั้งผูรับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินการเพื่อ
36
1
พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2 กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อ
36
1
พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
36
1
3 สรางและใชเครื่องมือติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4 รวบรวมและสรุปขอมูลการติดตามผลการดำเนินงาน
36
1
5

รายงานผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

34

3

6. สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง และจัดสงใหแกหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงาน
ที่กำกับดูแล
1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน ผลการประเมินตนเอง
36
1
2 รวบรวมขอมูลสารสนเทศและขอมูลอื่น ๆ
35
1
1
3 สรุปและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
35
1
1
4 นำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา
35
1
1
ใหความเห็นชอบ
5 สงหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแล หนวยงานที่
36
1
เกี่ยวของและเผยแพรตอสาธารณชน
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ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง)
ประเด็นการนิเทศติดตาม

ดำเนินการ
แลว

อยูระหวาง
ไม
ดำเนินการ ดำเนินการ

7. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
1
2
3

4

ใชขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการประเมินจากแหลงตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
วางแผนใชขอมูลสารสนเทศโดยกำหนดรูปแบบแนวทาง
และแบบแผนไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดาน
ตางๆ ตามบริบทของสถานศึกษา
นำผลที่ไดจากการปฏิบัติไปใชสะทอนกลับและ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการจัดการความรู (KM)
หรือจัดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ฯลฯ
เพื่อการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง
สรางเครือขายและผูมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

60

35

2

36

1

28

9

30

7

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถนศึกษา
ประเด็นการนิเทศติดตาม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได
2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณได
3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิก
ที่ดีของสังคม
4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับ
บริบทของทองถิ่น
2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย
และเพียงพอ
5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ
6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย
มีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน
อยางสมดุลเต็มศักยภาพ
2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ
อยางมีความสุข
3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย
4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ
และพัฒนาเด็ก
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ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง)
ดำเนินการ อยูระหวาง
ไม
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ
33

2

33

2

34

1

33

2

35
34
33
34

1
2
1

34

1

35

33

2

33

2

33

2

33

2

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นการนิเทศติดตาม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิด คำนวณ
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา
3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
3 มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย
4 มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู
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ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง)
ดำเนินการ อยูระหวาง
ไม
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ

33

2

33

2

33
33

2
2

33
33

2
2

34
34

1
1

34

1

34

1

34

1

34
33

1
2

33
34

2
1

34

1

ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง)
ประเด็นการนิเทศติดตาม
ดำเนินการ อยูระหวาง
ไม
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตได
2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ
ตอการเรียนรู
3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นำผล
มาพัฒนาผูเรียน
5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

34

1

33

2

33

2
2

33

2

ตอนที่ 4 นวัตกรรม / แบบอยางที่ดี (Innovation / Best Practice)
มาตรฐานการศึกษา
ชื่อนวัตกรรม/แบบอยางที่ดี
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก

- โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย
- ระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรออนไลน Math Whizz
- การจัดกิจกรรมแบบโครงงาน (Project Approach)
- การสงเสริมพัฒนาการเด็กดวยนิทาน
- หนูนอ ยมารยาทงาม (ประกวดการไหว)
- พัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกิจกรรมฉีก ตัด ปะ
- โครงการสรางสรรคสื่อเพื่อการเรียนรู
- การจัดกิจกรรมแบบโครงงาน (Project Approach)
- สงเสริมเด็กดวยคุณธรรมและจริยธรรมในกิจกรรมคุณธรรมนำ
ความดีในโครงการคายคุณธรรม
- การพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็ก โดย “หองเรียน Kiddy
Intelligence”
- การพัฒนาสื่อคณิตศาสตรโดยใชแนวการสอนแบบสิงคโปร
(Singapore Math)
- โครงการยกผลสัมฤทธิ์ระดับปฐมวัย
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มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ

ชื่อนวัตกรรม/แบบอยางที่ดี
- พัฒนาทักษะการพูดและความกล้ำแสดงออก ในรูป แบบตางๆ
โดยใชนิทานบทบาทสมมุติเนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย
- ระบบบริหารโรงเรียน School Bright
- ระบบบริหารโรงเรียน MAS School
- สถานศึกษาปลอดภัย
- โครงธนาคารขยะรีไซเคิลฟนฟูสิ่งแวดลอม
- การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน
- กระบวนการสรางความรวมมือระหวางบานกับโรงเรียน
- การจัดกิจกรรมแบบโครงงาน (Project Approach)

- สงเสริมพัฒนาการเด็กดวยนิทาน
- หนูนอยมารยาทงาม (ประกวดการไหว)
- พัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกิจกรรมฉีก ตัด ปะ
- การพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็ก โดย “หองเรียน Kiddy
Intelligence”
- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบศตวรรษที่ 21

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผูเรียน

- ระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรออนไลน Math Whizz
- นวัตกรรมเทคโนโลยีหุนยนต
- หองเรียน Smart Classroo
- โครงการสรางสรรคสื่อเพื่อการเรียนรู
- กระบวนการสรางนักเรียนใหมีลักษณะของการเปนสุภาพชน คนเกง
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
“TCS-TS MODEL”
- การพัฒนาสื่อคณิตศาสตรโดยใชแนวการสอน แบบ สิงคโปร
(Singapore Math)
- การเขียนสื่อความ/หองสงเสริมการอาน
- โครงการนาฏยลีลา คนเกง คนดี ศรีทว.
- กิจกรรมนิทานคุณธรรมพาเพลิน
- กิจกรรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนาฏศิลป
- โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระ
- โครงการกิจกรรมเบื้องตนเกี่ยวกับกระโดดเชือก
- กิจกรรมเลานิทานคุณธรรม
- ระบบวิถีลูกเสือ
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มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

ชื่อนวัตกรรม/แบบอยางที่ดี
- การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน
- นวัตกรรมการเรียนรูบนแพลตฟอรมออนไลน Learn Education
- ระบบบริหารโรงเรียน School Bright
- ระบบบริหารโรงเรียน MAS School
- นวัตกรรมเทคโนโลยีหุนยนต
- หองเรียน Smart Classroom
- โครงธนาคารขยะรีไซเคิลฟนฟูสิ่งแวดลอม
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
“TCS-TS MODEL”
- การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน
- ทักษะอาชีพ (ฝกทักษะอาหาร)
- คูมือปฏิบัติการครู ปการศึกษา 2563 ภายใตสถานการณการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19
- นวัตกรรมเทคโนโลยีหุนยนต
- หองเรียน Smart Classroo
- โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังเด็กวัดอาสา
- ระบบ School bright
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
“TCS-TS MODEL”
- การใชโปรแกรม Kodable ในการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบศตวรรษที่ 21
- การพัฒนาการจัดการเรียนรูปแบบ STAD รวมกับทฤษฎีหมวก 6 ใบ
เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานออก เขียนได ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 1
- นาฏศิลปบำบัด
- โครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับประถม
- การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนสงเสริมการคิด
(Thinking School)
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ตอนที่ 5 ความโดดเดนของสถานศึกษา
ความโดดเดนของสถานศึกษา
โครงการสรางสรรคสื่อเพื่อการเรียนรู
โรงเรียนเนนการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงธนาคารขยะรีไซเคิลฟนฟูสิ่งแวดลอม
นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตน
ไดดี สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดเหมาะสมตามวัย
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนสงเสริม
การคิด (Thinking School)
โครงการ เกง ดี มีสุข กระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ (จำนวนโรง)
นานาชาติ
ชาติ
ทองถิ่น/ภูมิภาค
(C3)
(C2)
(C1)
1
1
1
1
1
1

ตอนที่ 6 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ประเด็นความตองการความชวยเหลือของสถานศึกษาเอกชนในระบบ จังหวัดตรัง
ขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนดารุลฟจญ
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

โรงเรียนธาดานุสรณ

โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย
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เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
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