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บทสรุปผูบริหาร 
 

การดำเนินงานโครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังใหมีคุณภาพ สอดคลองกับกฎกระทรวงและมาตรฐาน
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ  และเพื่อใหมีระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ใชในการวางแผนพัฒนา  โดยมีเปาหมาย             
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 37 โรงเรียน ไดรับการนิเทศติดตามการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ซ่ึงใชรูปแบบการนิเทศ PDCA   ผลการดำเนินงาน สรุปไดดังนี้ 

๑) การวางแผนการนิเทศ 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ไดดำเนินโครงการ

นิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน  ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1   ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตาม เพ่ือสงเสริม 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศกึษา  จำนวน 1 วัน   
วันท่ี  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  ผลการดำเนินงาน พบวา คณะกรรมการนิเทศติดตาม เพื่อสงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ไดรับความรูความเขาใจดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ไดจัด 
เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน ตามคำสั่ง ศธจ.ที่ ๒๔๐/๒๕๖๔  เตรียม
เอกสารการลงทะเบียนขอมูลผูเขาอบรมโดยใช google form  เตรียมจัดทำแบบสอบถามความ 
พึงพอใจตอการอบรมโดยใช google form  เตรียมจัดทำหนังสือเชิญเขาอบรมออนไลนผานทางระบบ 
Smart Area โดยกำหนดใหผูบริหารสถานศึกษา ๑ คน และครูวิชาการหรือผูรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ ๑ คน  

๒) การปฏิบัติการนิเทศ 
                     กิจกรรมท่ี ๒   ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน  จำนวน ๑ วัน 
วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2564   

ผลการสอบถามผาน google form  สำหรับผูบริหารและครู จำนวน ๓๗ คน 
พบวา กิจกรรมนิเทศในครั้งนี้เหมาะสมกับสถานการณโควิด 19 ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.๖๐)  

คณะวิทยากรมีความชัดเจนและใหขอเสนอแนะดานการประเมินคุณภาพภายนอก อยู ในระดับ 
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.๖๐)  ผูเขาอบรมมีความคิดเห็นดานการนำความรูไปใชประโยชน อยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.๔๕) และผูบริหารและครูของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดตรัง  
มีความรูความเขาใจดานระบบประกันคุณภาพหลังการอบรม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.๒๖)   
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๓) การติดตามตรวจสอบ 
ผลการดำเนินงานนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา โดยใชแบบนิเทศของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  พบวา  โรงเรียนจำนวน ๓๖ โรงเรียน จากทั้งหมด ๓๗ โรงเรียน คิดเปนรอยละ 
๙๗.๓๐ ดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมีจำนวน ๑ โรง  
ท่ีกำลังดำเนินการ  คิดเปนรอยละ  ๒.๗๐ 

ผลการนิเทศตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พบวา 
โรงเรียนท้ังหมดท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ๓๔ โรง 

  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  จำนวน ๓๒ โรง  คิดเปนรอยละ 
๙๔.๑๒  

  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน ๓๓ โรง  
คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๖ 

  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ   
จำนวน ๓๓ โรง  คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๖  

ผลการนิเทศตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบวา  โรงเรียนจำนวน ๓๒ โรง  จากโรงเรียนท้ังหมดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓๓ โรง 

  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  จำนวน ๓๒ โรง คิดเปนรอยละ 
๙๖.๙๗  

  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน ๓๒ โรง  
คิดเปนรอยละ ๙๖.๙๗ 

  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 
เปนสำคัญ  จำนวน ๓๑ โรง  คิดเปนรอยละ ๙๓.๙๔  
 ผลการนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดานการรายงานผล
ผานระบบ E-Sar [https://esar.opec.go.th]  พบวา  โรงเรียนจำนวน ๓๖ โรง  จากจำนวนท้ังหมด 
๓๖ โรง คิดเปนรอยละ ๑๐๐  ดำเนินงานรายงานผลการประกันคุณภาพภายในผานระบบ E-Sar 
ซ่ึงมีจำนวน ๑ โรง ไมสามารถรายงานผลการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา ๒๕๖๓ ได เนื่องจาก
เปดจัดการเรยีนการสอนระดับปฐมวัยไมครบหนึง่ปการศึกษา 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓  พบวา  โรงเรียน
จำนวนท้ังหมด ๓๖ โรง  มีผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
  โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ๓๔ โรง มีผลประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
    ระดับยอดเยี่ยม  จำนวน  ๒๕   โรงเรียน 
    ระดับดีเลิศ    จำนวน    ๘   โรงเรียน 
    ระดับดี     จำนวน    ๑   โรงเรียน 
 โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓๐ โรง มีผลประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
     ระดับยอดเยี่ยม  จำนวน    ๒๒   โรงเรียน 

  ระดับดีเลิศ     จำนวน    ๘   โรงเรียน 



 
 
 

รายงานผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค 

๔) การพัฒนา ปรับปรุง  
กิจกรรมที่ ๓  ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการนิเทศติดตามเพื่อสงเสริม

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา   
 ผลการดำเนินงาน พบวา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดตรัง ไดเอกสารรายงานรายงานโครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน ๑ เลม และบันทึกเปนไฟล PDF  
เพ่ือเผยแพรบนเว็บไซตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตอไป 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 ๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรงั ควรมีการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในอยางยั่งยืน
ในปงบประมาณตอไป 
 ๒. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรใชรูปแบบการ
นิเทศ โดยเทคนิค Coaching สำหรับโรงเรียนท่ีประสบปญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
เพื ่อใหโรงเร ียนสามารถออกแบบระบบประกันคุณภาพและดำเนินงานประกันคุณภาพตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ที ่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาและ 
เพ่ือผลลัพธดานผูเรียนอยางมีคุณภาพ 
 ๓. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรสงเสริมการ
จัดทำนวัตกรรม / แบบอยางที่ดี (Innovation / Best Practice) ดานการประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือตอยอดและเผยแพรเปนแบบอยางท่ีดีตอไป 
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คำนำ 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังเปนหนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษา 
ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมี
คุณภาพสอดคลองตามกฎกระทรวงและมาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชดังกลาว 
จึงไดดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน เปนระบบ 
และมีคุณภาพอยางตอเนื่อง พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 รายงานผลการดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวยขอมูลสารสนเทศดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อใชใน
การวางแผนพัฒนาตอไป    
 
                                                                                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
            
     
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ 

สารบัญ 
 
 หนา 
  
บทสรุปผูบริหาร ก 
  
คำนำ ง 
  
สารบัญ จ 
  
บทท่ี ๑  บทนำ ๑ 
  
บทท่ี ๒  เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ๔ 
  
บทท่ี ๓  วิธีดำเนินงาน ๒๑ 
  
บทท่ี ๔  สรุปผลการนิเทศ ๒๓ 
  
บทท่ี ๕  อภิปรายผลการนิเทศ ๒๕ 
  
ภาคผนวก ๒๘ 

 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 
บทนำ 

 
ความเปนมาและความสำคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ซ่ึงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการสรางความมั่นใจแกทุกฝายที่เกี่ยวของวา “การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาเปนการจัดการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพและจะรักษาไว ซ ึ ่งค ุณภาพ” ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี  
20 กุมภาพันธ 2561 กฎกระทรวงดังกลาวมีสาระสำคัญที่สถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาตองนำไปดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหพัฒนา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง  และวันท่ี 6 สิงหาคม 2561  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใช
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษาหนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                   
            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังในฐานะหนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษา 
ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมี
คุณภาพสอดคลองตามกฎกระทรวงและมาตรฐานการศึกษาที ่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช
ดังกลาว จึงไดดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหได
มาตรฐาน เปนระบบ และมีคุณภาพอยางตอเนื ่อง พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๒. เพ่ือเก็บขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง ใชในการวางแผนพัฒนา 
 
ขอบเขตของการรายงาน 

๑. เปาหมาย 
 ๑.๑  เชิงปริมาณ  ไดแก  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง  

จำนวน  ๓๗  โรง 
  ๑.๒  เชิงคุณภาพ  ไดแก  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 



๒ 
 

มีการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

๒. สาระการรายงาน 
 ๒.๑ รายงานกิจกรรมท่ี ๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตาม  

เพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
  ๒.๒ รายงานกิจกรรมท่ี ๒  ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน 
  ๒.๓ รายงานกิจกรรมท่ี ๓  ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการนิเทศ
ติดตามเพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา   
 ๓.  ระยะเวลา   
  ปงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 ๔.  งบประมาณท่ีไดรับ   
  จำนวน  ๒๒,๘๐๐  บาท (สองหม่ืนสองพันแปดรอยบาทถวน) 
  จาก  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
  
นิยามศัพทเฉพาะ 

๑. การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไก 
ในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานท่ีกำกับดูแล 

๒. การประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือ
โดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแลสถานศึกษานั้น  

๓. การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โดยความรวมมือระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ตามแนวทางของประชาธิปไตยที่เนนการใหความ
ชวยเหลือ แนะนำและผูรับการนิเทศยอมรับ เพ่ือประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 

๔. โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในระดับตาง ๆ  ไดแก 
ระดับกอนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล /อนุบาล) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษา
ตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังไดขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ใชในการวางแผนพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๒. ไดรูปแบบการนิเทศ PDCA ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ 

การศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564   



๓ 
 

กรอบแนวคิดการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

 

การนิเทศติดตาม 
การดำเนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาในโรงเรียนเอกชน 

Plan 
การวางแผนการนิเทศ 

Do 
การปฏิบัติการนิเทศ 

Check 
การติดตามตรวจสอบ 

Act 
การพัฒนา ปรับปรุง 

คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

 



๔ 

 

บทท่ี ๒ 
เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังดำเนินงานสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยศึกษาเอกสารและ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 
การประกันคุณภาพ  

๑. ความหมายของการประกันคุณภาพ 
   การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสำคัญที่ทำหนาที่สงเสริมและผลักดันให
กระบวนการทำงานของหนวยงานตาง ๆ ในทุกระดับของวงการศึกษา  และบุคลากรที่เกี่ยวของ  
ดำเนินไปอยางเปนระบบ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  และ
เปนการสรางความม่ันใจใหกับทุกฝายที ่เกี ่ยวของกับการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  ผูสำเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
กำหนดและสังคมตองการ  มีผูใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว  ดังนี้ 
  โสภณ  พรหมแกว (2552 : 12) ไดกลาวถึงความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษาวาหมายถึง การสรางความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการไดตามมาตรฐานการศึกษา 
ที่กำหนดไวและถือวาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที ่เปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาจำเปนตองมีการดำเนินงานอยางตอเนื่องตลอดเวลา  เปนหนาท่ีของบุคลากรในสถานศึกษา
และบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับสถานศึกษา  ตองชวยกันดำเนินการใหประสบความสำเร็จและมีการ
รายงานผลใหผู ที ่เกี ่ยวของไดทราบและตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 
  พนมพร  พีระพิทยมงคล (2553 : 12) ไดกลาวถึงความหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาวา หมายถึง กระบวนการยกมาตรฐานของสถานศึกษาใหเขาสูเกณฑมาตรฐาน
ตามที่กำหนดไวเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูที่เกี่ยวของวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ทำใหผู ที ่สำเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ  มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกำหนดและเปนท่ีตองการของสังคม 
  กาญจนา  ศรีเรือง (2555 : 13)  ไดกลาวถึงความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษาวาหมายถึง  การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนโดยใชผูเรียนเปนที่ตั้ง  พิจารณาจาก
ผูเรียนเปนหลักและการยกมาตรฐานของสถานศึกษาใหเขาสู เกณฑมาตรฐานตามที่ไดกำหนดไว 
เพื่อสรางความมั่นใจและเปนหลักประกันตอผูเรียน  ผูปกครองและชุมชนและผูที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพทำใหผู ที ่สำเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถ  มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกำหนดและเปนท่ีตองการของสังคม 
 สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยางมีคุณภาพ เปนระบบ ไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง  จนสราง

ความมั่นใจใหกับสังคมและผูเกี่ยวของไดวา  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ  ผูจบการศึกษา

มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
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2.  วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนระบบที่สถานศึกษา
รวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ภายใตการกำกับดูแลและสนับสนุนสงเสริมของหนวยงาน 
ตนสังกัด เพ่ือสรางความม่ันใจท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักวิชา ขอมูลหลักฐานท่ีตรวจสอบได รวมไปถึง
การมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกำหนดในมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องคการ
มหาชน], 2555 : 27) 

2.1  วัตถุประสงคท่ัวไป 
 1)  เพ่ือใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจดานตาง ๆ  
 2)  กระตุนเตือนใหสถาบันการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอยางตอเนื่อง 
 3)  เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 4)  เพ่ือรายงานสภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานสถาบัน
ศึกษาตอสาธารณชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 2.2  วัตถุประสงคเฉพาะ 
 1)  เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางและวิธีการ
ท่ีกำหนด  และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาและหนวยงาน
ตนสังกัด 
 2)  เพ่ือใหไดขอมูลซ่ึงชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน–จุดท่ีควรพัฒนาของสถาบัน 
การศึกษา  เง่ือนไขของความสำเร็จและสาเหตุของปญหา 
 3)  เพ่ือชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แกสถาบันการศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
 4)  เพ่ือสงเสริมใหสถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ
ภายในอยางตอเนื่อง 
 5)  เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
การศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 
 สรุปไดวา  การประกันคุณภาพการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาและนำขอมูลจากการประเมินแจงใหสาธารณชนรับทราบไปสูการพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพและสอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชมอยางตอเนื่อง 

2.3  หลักการและแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา   

  การประกันคุณภาพการศึกษาเปนหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ี
เปนการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนอยางตอเนื่อง  ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษาทั้งผูรับบริการ
โดยตรง  ไดแก  ผู เรียนและผู ปกครอง  และผู ร ับบริการทางออม  ไดแก  สถานประกอบการ  
ประชาชนและสังคมโดยรวมวาการดำเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ  และทำใหผูเรียนมี
คุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด  หลักการในการดำเนินงาน
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ประกันคุณภาพการศึกษามี 3 ประการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553 : 10)  
คือ   
 1)  การกระจายอำนาจ (Decentralization)  โดยใหสถานศึกษามีอิสระและมีความ
คลองตัว  ในการบริหารรวมไปถึงการตัดสินใจดำเนินงานท้ังทางดานการบริหารท้ังดานการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานท่ัวไป การจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวก  และการใหอิสระแกผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมายของหลักสูตร  ตลอดจนใหสถานศึกษาสามารถปรับปรุงตนเอง  
รับผิดชอบและจัดการศึกษาไดสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีตามความตองการของชุมชนและสังคมใหมาก
ท่ีสุด 

2)  การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทำงาน (Participation) โดยใหหนวยงาน 
ท้ังทางภาครัฐและเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการ ปูชนียบุคคล  ภูมิปญญาทองถ่ิน
หรือปราชญชาวบานเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ  คณะทำงานของสถานศึกษารวมกัน
คิด  ตัดสินใจ  สนับสนุนสงเสริม  และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา  ตลอดจนรวม
ภาคภูมิใจ  ในความสำเร็จของสถานศึกษา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาโดยรวม   

3)  การแสดงภาระรับผิดชอบที ่สามารถตรวจสอบได  (Accountability)  โดย
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาไดมีการรวมกันกำหนดเปาหมาย  (Goals)  และจุดเนนท่ี
ตองการพัฒนา  (Focus  Areas)  เชน  ภายในระยะเวลา  3  ป  ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรตองสูงข้ึน  จากเดิมรอยละ  5-10  หรือในปการศึกษาหนานักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  4-6  สามารถใชงานอินเทอรเน็ตสืบคนงานไดอยางคลองแคลวหรือภายใน  2  ป  สถานศึกษา
จะตองเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับในการรักษาระบบนิเวศ  เปนตน  จากเปาหมาย
และจุดเนนในการพัฒนาดังกลาวมีการรวมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (School  Improvement 
Plan) เลือกยุทธศาสตรการพัฒนาใหมีความเหมาะสมและสามารถทำใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
สถานศึกษาจะตองประชาสัมพันธ เปาหมายและจุดเนนที่ตองการพัฒนา  ตลอดจนแผนพัฒนา
การศึกษาเพื่อใหทุกฝายไดรับรู  ทั้งนี้เพื่อเปนสัญญาประชาคมและเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีทิศทาง
ที่ชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน  สรุปไดวาหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที ่ตองมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย  วางแผน  
ติดตาม  ประเมินผล  พัฒนา  ปรับปรุงใหสถานศึกษามีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  ทั้งนี้
เพื ่อใหผู เรียนไดรับ  การศึกษาที ่มีคุณภาพเปนไปตามความตองการของผู ปกครอง  สังคมและ
ประเทศชาติ  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  (Quality  Assurance)  เปนกลไกสำคัญท่ี
สามารถ  ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง  มีกระบวนการ
ดำเนินงาน  ท่ีมีความสัมพันธกัน  3  ประการ  (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2553 : 11-12)  ดังนี้   

1)  การพัฒนาคุณภาพ  เปนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุ
ไปถึงมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว  ซึ่งทุก ๆ กิจกรรมที่มีการดำเนินการเพื่อทำใหเกิดการยกระดับ  
คุณภาพใหสูงขึ ้น  โดยมีมาตรฐานการศึกษาเปนเปาหมายในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาตแิละมาตรฐานของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาอาจมีการเพิ่มเติมมาตรฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชน 
ไดมาตรฐาน  จะเปนกรอบในการควบคุมการดำเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีไดกำหนดไว 

2)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพเปนการดำเนินงานเพ่ือชวยเหลือสนับสนุน  กำกับ  
ติดตามความกาวหนาและยืนยันการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป 
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ตามเปาหมายและบรรลุผลตามมาตรฐานที่กำหนด  โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสามารถ
ดำเนินการ  ในแตละระดับได  ดังตอไปนี้   

(1)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  การดำเนินงาน/โครงการตลอดปการศึกษาท้ัง
ทางดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  คุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาและดานการพัฒนาชุมชนหางการเรียนรู  จัดทำเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถ
นำผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาไดทันทวงทีและเปนขอมูลในการประเมินคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา   

(2)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  หรือหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา  เพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือให
สถานศึกษา  สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพไปสู  เป าหมายตามมาตรฐานที ่ได กำหนดไว  
สถานศึกษาทุกแหง  ควรไดรับการติดตามตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตน
สังกัดของสถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง  ภายใน 3 ป  สำหรับสถานศึกษาท่ีมีความเขมแข็งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ยกยองสถานศึกษาที่มีรูปแบบการ
พัฒนาที่ดีใหเปนตัวอยางแกสถานศึกษาอื่นไดหรือสถานศึกษาที่มีคุณภาพผูเรียนต่ำหรือมีแนวโนม
ต่ำลงอาจเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการแตงตั้งคณะทำงานเขาไป
ชวยเหลือสถานศึกษาอยางตอเนื่องและคอยติดตามความกาวหนาเปนระยะ  โดยเขตพื้นที่การศึกษา
ตองจัดทำเปนรายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือทราบดวย   

(3)  การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวม  ระดับประเทศ  หนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบคือ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อนำขอมูลที่ไดนำมาประกอบการกำหนดนโยบาย  เพื่อสงเสริมสนับสนุนและผลักดัน
ใหสถานศึกษาที่ไมผานเกณฑ  สงเสริมการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของ
สถานศึกษา  ใหสามารถบริหารจัดการไดอยางเต็มท่ี   

3)  การประเมินและรับรองคุณภาพ  เพื่อเปนการดำเนินการเพื่อตรวจสอบผลการ
จัดการ  ของสถานศึกษาโดยจัดแบงออกเปน  2  สวนท่ีมีความเก่ียวของกัน  ดังนี้   

(1)  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  จากการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาในขอ 2  (1)  สถานศึกษานำขอมูลสารสนเทศมาประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด  ตามระดับการศึกษาที่จัดทำเปนรายงานการจัดการศึกษาประจำป 
ของสถานศึกษา  รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงานตนสังกัดและ
รายงานตอสาธารณะชน 

(2)  การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษา  การประเมินในสวนนี้เปนการ
ดำเนินงาน  โดยองคกรภายใตกำกับของรัฐบาล  ไดแก  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ซ่ึงเปนองคการมหาชน ทำหนาท่ีประเมินและใหการรับรองวา สถานศึกษา
จัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดในทุก ๆ 5 ป  ผลจากการประเมินในภาพรวมจะ
นำไปเสนอตอคณะรัฐบาลเพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ  การกำหนดทิศทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีความทัดเทียมตอนานาอารยประเทศ   

จากการศึกษาหลักการและแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถสรุปไดวา  
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการประกันวา  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
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มาตรฐาน  ที่กำหนดโดยแบงออกเปน  2  สวนคือ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
แนวทางของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงศึกษาธกิารออกกฎกระทรวงไว  สรุปไดดังตอไปนี้ 
  “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมี
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน  เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผู มีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กำกับดูแล “สำนักงาน”  หมายความวา  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
  “สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)    
  ใหสถานศึกษาแตละแหงจ ัดใหม ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
แตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  พรอมท้ัง
จัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว  จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษาเปนประจำทุกป 
  เพื ่อใหการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ ่งเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที ่กำกับดูแลสถานศึกษามีหนาที ่ในการให
คำปรึกษา  ชวยเหลือ  และแนะนําสถานศึกษา  เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอยางตอเนื่อง ขอ ๔ เม่ือไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขอ ๓  แลวให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็น
ตางๆ  ท่ีตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
หรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้นใหแกสำนักงานเพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ใหสำนักงานดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และจัดสงรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบ
ดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษานั้น ๆ  เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอไป ในการดำเนินการตามวรรคสอง  สำนักงานอาจจัดใหบุคคลหรือหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจาก 
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สำนักงานดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที ่กำกับดูแลสถานศึกษานั ้นติดตามผลการ
ดำเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง  เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.๕  บทบาทและความรับผิดชอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
(สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน. 2564 : ๕-๙) 
  บทบาทระดับสถานศึกษา  
  ใหสถานศึกษาแตละแหงจ ัดใหม ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และดำเนินการใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561  ดังนี้                                   
     1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ รวมทั้งกำหนดเปาหมาย และประกาศคาเปาหมายของ
สถานศึกษาตามสภาพความพรอมและบริบทของสถานศึกษา                    
   2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่ม ุ งค ุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                    
   3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว                     
   4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากำหนด ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย เหมาะสม อยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  พรอมท้ังนำผลการประเมินมาจัดทำเปนบทสรุปของผูบริหาร  ใหผูบริหารใชเปน
ขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง           
    5. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำป  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนระยะๆ อยางนอย
ภาคเรียนละ  1 ครั้ง  และนำผลการติดตามไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา                    
   6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองท่ีเปนผลจากการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะทอน
คุณภาพของผูเรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้  
            6.1 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ใหสถานศึกษา
จัดทำรายงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีไดดำเนินการ
ทุกกิจกรรม โครงการ งาน ท่ีสงผลถึงการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา ตามแนวทาง
ท่ีสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด เพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมตามท่ีหนวยงาน
ตองการนำไปใชประโยขนในการวางแผน และกำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา                       
    6.2 นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนใหความเห็นชอบ แลวเผยแพรตอสาธารณชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสงใหแกหนวยงาน
ตนสังกัด หรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป  ดังนี้                             
     1)  โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  สงกลุมงานโรงเรียนสามัญ
ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน                             



๑๐ 

 

     2)  โรงเรียนในสวนภูมิภาค  สงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สำหรับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา  สงสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด                 
   7. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ  โดยนำผลจากการประเมินตนเอง และ
ขอเสนอแนะจากหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอยางตอเนื่อง                
   8.  ใหความรวมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) ในการประเมินคุณภาพภายนอก และขณะเขาทำการประเมินสถานศึกษา  พรอมท้ัง
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะ  
  บทบาทระดับศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
   1. ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ตลอดจนใหคำปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงอยางตอเนื่อง พรอมท้ังสรุปเปนภาพรวมของจังหวัดสงสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน     
   2. รวบรวมและสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ท่ีจะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก พรอมกับประเด็นตาง ๆ ท่ีตองการใหมีการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบท่ีไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้น
และจัดสงไปยังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพ่ือใช
เปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก   
   3. ติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามขอเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)  เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
   4. ใหความรวมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) ในการประเมินคุณภาพภายนอก 
   บทบาทคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    
  กอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
  1.  ศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนประปฏิบัติการประจำป 
รายงานผล การประเมินตนเอง (SAR) รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  
เปนตน    
  2.  จัดทำกำหนดการตรวจเยี่ยมสถานศึกษารวมกับคณะผูประเมินโดยการปรึกษา 
หารือกับ ผูบริหารสถานศึกษา   
  ระหวางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
     1. กำกับดูแลการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาใหเปนไปตามท่ีกำหนด    
  2. ประสานงานการประเมินใหสอดคลองสัมพันธกันไมซ้ำซอนโดยเฉพาะชวงเวลาท่ีมี
การแยก ยายกันประเมินเฉพาะเรื่อง    
  3. รวมกับคณะผูประเมินสรุปผลการประเมินเปนระยะๆ     
  4. พิจารณาผลการประเมินและตัดสินผลการประเมินเปนรายมาตรฐาน    
  5. สรุปและแจงขอคนพบจากการประเมินพรอมทั้งขอเสนอแนะในการปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางไมเปนทางการดวยวาจาตอสถานศึกษา    



๑๑ 

 

  6. ใหคำแนะนำและชี้ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาแกสถานศึกษา  
 หลังการประเมิน    
  1. กำกับการจัดทำและสงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)     
   -  รายงานผลการประเมินตนเองระหวางปใหผู บริหารเขียนสรุปเพื่อใชเปน
ขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
   -  รายงานผลการประเมินตนเองเมื ่อสิ ้นปการศึกษาใหนำสงหนวยงาน 
ตนสังกัด หรือ หนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาทุกป และเผยแพรใหผูท่ีเก่ียวของทราบ      
  2.  รวมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)                  
  3.  วิเคราะหผลการประเมิน และนำผลการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
  4. เผยแพรรายงานผลการประเมินตนเองใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบ 

 ขอควรตระหนักในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   

  1.  ผูประเมินควรมีความรูลึก และเขาใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ท้ังในดานภาระงาน โครงสราง เทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการบริหารการจัดการเรียนรู และมีประสบการณ

เพียงพอ เพ่ือชวยชี้แนะการปรับปรุง/พัฒนาสถานศึกษาไดอยางชัดเจน และตรงประเด็น เกิด

ประโยชนตอสถานศึกษาอยางแทจริง   

  2.  ผูประเมินควรวิเคราะห อภิปรายดวยใจเปนกลาง โดยพิจารณาจากหลักฐานและ

ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากหลาย ๆ ดาน ท้ังขอมูลปจจุบัน และผลการประเมินการดำเนินงานท่ีผานมา 

(อาจพิจารณายอนหลัง 3 ป) ท้ังนี้ เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาในการพัฒนาวาอยูในระดับใด   

  3. สิ่งท่ีมีคุณคามากท่ีสุดท่ีไดรับจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ  

การไดรับขอชี้แนะ คำแนะนำ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาท่ีเปนรูปธรรมและปฏิบัติไดจริง  ดังนั้น  

ผูประเมินจึงควรรูความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ

พัฒนาการเรียนการสอน   

  4. การกำหนดระยะเวลาดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให

สถานศึกษากำหนดเองตามความเหมาะสม แตควรสอดคลองกับสภาพและบริบทของการดำเนินงาน

เพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป แผนการจัดการเรียนรู บันทึกหลังสอน รายงานการประชุม  

ผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม เปนตน  จะเห็นไดวาเอกสารหลักฐานตาง ๆ นั้น เกิดข้ึนจากการ

ปฏิบัติงาน ไมใชการสรางเอกสารหลักฐาน เพ่ิมเติม   

  5.  การเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการสังเกตและสัมภาษณ ควรกระทำดวยความ

ระมัดระวัง ตองสรางความรูสึกเปนมิตรมากกวาการจับผิดหรือการกลาวโทษ และควรพูดคุยสอบถาม

ดวยความสุภาพและ สรางความไววางใจเปนอันดับแรก กอนท่ีจะสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล

ตอไป     

  6.  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาอาจ

แตงตั้งจากบุคลากรในสถานศึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณดาน

การบริหารจัดการศึกษา ดานการจัดประสบการณการเรียนรู จะทำใหการประเมินมีความนาเชื่อถือ

ไดผลการประเมินที่มีความเที่ยงตรงเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ  สรุปการประเมินคุณภาพภายใน



๑๒ 

 

สถานศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนระบบ ตั้งแตกำหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินงาน

ตามแผนที่กำหนด ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายงาน

และจัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหหนวยงานตนสังกัดเปนประจำทุกป พรอมทั้งพัฒนา 

สถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความมั่นใจแกทุกฝายที่เกี่ยวของวา “สถานศึกษา 

จะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและจะรักษาไวซ่ึงคุณภาพ”   

    
โรงเรียนเอกชน 
 โรงเรียนเอกชน ( สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน : ออนไลน, 
https://sites.google.com/site/prachasampan56/prapheth-khxng-rongreiyn-xekchn )
หมายถึง  สถานศึกษาเอกชนท่ีจัดการศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ  
ท่ีมิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จำแนกไดดังนี้ 
              ๑. โรงเรียนในระบบ หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยกำหนดจุดมุงหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมิน ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการสำเร็จ
การศึกษาท่ีแนนนอน  แบงเปน ๓ ประเภท 
                  ๑.๑ ประเภทสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับกอนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล อนุบาล) ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
                  ๑.๒ ประเภททอาชีวศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                  ท้ังนี้ โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ใหรวมถึงโรงเรียนท่ีจัด 
การเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการกุศล  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  หรือโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห 
                  ๑.๓ ประเภทนานาชาติ หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยใชหลักสูตร
ตางประเทศหรือหลักสูตรตางประเทศท่ีปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหมหรือหลักสูตรท่ีจัดทำข้ึน
เองท่ีไมใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และใชภาษาเปนสื่อในการเรียนการสอนใหกับ 
นักเรียน โดยไมจำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และไมขัดตอศีลธรรมและความม่ันคงของประเทศ 
  ๒. โรงเรียนนอกระบบ หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการ
กำหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล  
ซ่ึงเปนเง่ือนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา แบงเปนประเภทตาง ๆ ไดแก ประเภทสอนศาสนา 
ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ ประเภทกวดวิชา ประเภทสรางเสริมทักษะชีวิต 
               นอกจากนี้ โรงเรียนนอกระบบยังรวมถึง สถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ ่งเปน
ปอเนาะที่ไดรับการจดทะเบียนอนุญาตใหจัดตั้งเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนอิสลาม กำหนดสอน
เฉพาะศาสนาอิสลาม การจัดการเรียนการสอนเปนการเรียนรูดวยตนเอง ไมมีหลักสูตรเปนลายลักษณ
อักษร เปนการอานอรรถอธิบายคัมภีรอัลกุรอาน และวิชาภาษาอาหรับ ไมมีระบบชั้นเรียนไมกำหนด
ชั้นเรียนท่ีแนนอน จะใชเวลาเรียนเทาใดก็ไดข้ึนอยูกับศักยภาพของผูเรียนและการประเมินของโตะครู 



๑๓ 

 

ปจจุบันรัฐบาลไดสงเสริมสถาบันศึกษาปอเนาะเหลานี้ เปนสถาบันสังคมเพื่อการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรศาสนาอิสลาม ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมอิสลามและความตองการของชุมชน 
และรวมถึงศูนยการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเปนสถานที่อบรมเด็กเล็กคูกับมัสยิด  
เปดสอนวันเสาร-อาทิตย หรือชวงเย็นของวันธรรมดา (ยกเวนวันศุกร ซึ่งเปนวันหยุดศาสนาอิสลาม) 
การจัดการเรียนการสอนใชหลักสูตรอิสลามฟรอีน ประจำมัสยิด พ.ศ.๒๕๔๘ ภาษาสวนใหญใชภาษา
ทองถ่ินและมลายูกลาง 
 ขอมูลโรงเรียนเอกชนในระบบในจังหวัดตรัง (มิถุนายน 2564) 

ช่ือโรงเรียน ระดับการศึกษา จำนวนคร ู จำนวนนักเรียน 
 มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธ ิ มัธยมศึกษา 57 1,683 
 ตรังคริสเตียนศึกษา  ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ 71 1,421 
 ตรังวิทยา  มัธยมศึกษา 14 364 
 บูรณะรำลึก  ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ 114 2,889 
 ทับเท่ียงฮ่ัวเฉียว  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 
 บุญเหลือเก้ือคง  ปฐมวัย/ประถมฯ 20 761 
 ปญญาวิทย  ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ 112 1,997 
 นูรูลอิงซานมูลนิธ ิ ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ 13 417 
 แสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธ ิ 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 

 เมธาวิทยา  ปฐมวัย/ประถมฯ 12 128 

 บานเด็กนอยตรัง  ปฐมวัย/ประถมฯ 9 133 

 วิวัฒนวิทยา  ปฐมวัย/ประถมฯ 44 1,275 

 ธาดาอนุสรณ  ปฐมวัย/ประถมฯ 55 1,413 

 อนุบาลรัษฎา  ปฐมวัย/ประถมฯ 42 548 
 อิสมาอีลียะหมูลนิธ ิ ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ 30 754 
 ดารุลฟจญ  ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ 12 210 
 สันติธรรมตรัง  ปฐมวัย/ประถมฯ/มัธยมฯ 14 219 

 



๑๔ 

 

ขอมูลโรงเรียนเอกชนในระบบในจังหวัดตรัง (มิถุนายน 2564) ตอ 
ช่ือโรงเรียน ระดับการศึกษา จำนวนคร ู จำนวนนักเรียน 

บานสวนศึกษา  ปฐมวัย/ประถมฯ 13 249 
ปยบุตรศึกษากร  ปฐมวัย/ประถมฯ 52 1,087 
สายธารวิทยา  มัธยมฯ 25 330 
ตรังรวมพัฒนา ปฐมวัย/ประถมฯ 13 232 
อนุบาลราชภานุสรณ ปฐมวัย 5 22 
อนุบาลวราภา ปฐมวัย 4 96 
อูลูมิดดีน อัลอิสลามียะ ปฐมวัย 3 34 
อนุบาลเกิดศิริตรัง ปฐมวัย 4 37 

 
การนิเทศการศึกษา  

๑.  ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
สงัด อุทรานันท (2530: 7, อางถึงใน สกาวรัตน  ไกรมาก, มปป. : 11) ไดให 

ความหมายของการนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) คือ กระบวนการทำงานรวมกันของ
ครูและผูนิเทศเพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้การนิเทศการสอน 
ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสำคัญของการนิเทศการศึกษาท่ีเปนกระบวนการดำเนินงานรวมกันระหวาง 
ผูนิเทศกับผูรับการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนของครู อันจะนำไปสูผลการเรียนรูที่ดีขึ้นของนักเรียน
โดยตรง หรืออาจกลาวไดวา งานนิเทศการสอนเปนงานที่ชวยใหครูปรับปรุงการเรียนการสอนไดดีข้ึน
และการที่ครูผูสอนไดรับการนิเทศภายในอยางสม่ำเสมอ เปนวิถีทางหนึ่งที่ชวยใหครูไดรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนมีความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติมากขึ้น  มีความมั่นใจและคลองตัวในการ
ปฏิบตัิ 
  ชบา  พันธุศักดิ์ และคณะ (มปป. : ๑๑) การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความรวมมือ
ทำงานของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนการทำงานรวมกันระหวางครูและผูทำหนาที่นิเทศ เชน 
ผูบริหาร ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก และบุคลากรที่เกี่ยวของ อยางมีการกำหนดวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนการดำเนินงานท่ีชัดเจนเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประสบการณใหดีข้ึน
โดยการชวยเหลือแนะนำการวางแผน การปรึกษาหารือรวมกันโดยคำนึงถึงคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ 
  วัชรา  เลาเรียนดี (2556 : 3) ใหความหมายของการนิเทศการศึกษาวา หมายถึง 
กระบวนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูใหการนิเทศหรือผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพื่อที่จะพัฒนา 
หรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือใหไดมาซ่ึง ประสิทธิผล
ในการเรียนของนักเรียน 
  สรุปไดวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยความรวมมือระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ตามแนวทางของประชาธิปไตยที่เนน
การใหความชวยเหลือ แนะนำและผูรับการนิเทศยอมรับ เพ่ือประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 

๒. รูปแบบการนิเทศ 
 2.๑  การนิเทศแนวใหม 

     ภายใตบริบททางสังคมที่มุงการแขงขัน และการเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งของโลก
มากขึ้น ระบบการศึกษามีบทบาทสำคัญในการตอบสนองความตองการทางสังคมในแงการผลิตและ
การสงมอบคนท่ีมีศักยภาพสูงและมีสมรรถนะพรอมในทุกดาน ประเทศไหนเต็มไปดวยคนท่ีมีคุณภาพ



๑๕ 

 

ก็จะชวงชิงความไดเปรียบ ในเวทีโลก และมีโอกาสดำรงอยูอยางม่ันคงภายใตเง่ือนไขท่ีทรัพยากรตางๆ 
ในโลกลดนอยลงทุกขณะ การศึกษาจึงตองพัฒนาทั้งระบบอยางรูเทาทันและสอดคลองกับเปาหมาย
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในฐานะที่การนิเทศการศึกษาเปนหนึ่งในกลไกสำคัญทางการศึกษา  
จึงตองมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อชวยพัฒนาและแกไขปญหาของครูหรือ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธภิาพ  กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 7) กลาวถึง การพัฒนารูปแบบการ
นิเทศ ดังนี้  
    1) การสรางเอกภาพการนิเทศ ดวยการกำหนดเปาหมาย และมาตรฐานดาน
คุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐานใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันในการพัฒนางานนิเทศการศึกษา
ระดับประเทศสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    2) พัฒนาเครือขายการนิเทศแบบมีสวนรวม ใหเกิดความรวมมือกันในดาน
ตาง ๆ ดังนี้  
     2.1) ดานการวางแผน ปฏิบัติ และการติดตามผลการนิเทศ  
     2.2) ดานความรวมมือกันจัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษา อาทิ การ
พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551  
การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น การพัฒนาสื่อประกอบการนิเทศ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แบบมีสวนรวม การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษา  เปนตน  
     2.3) ดานการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อรวมมือกันแกปญหาดานความ
พรอม  ความขาดแคลน  ศึกษานิเทศกและการใชศักยภาพสวนบุคคลของศึกษานิเทศก ในการนิเทศ
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
    3) ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนี้  
     3.1) มีการกำหนดสภาพปญหา และความตองการจำเปนในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารวมกัน  
     3.2) กำหนดมาตรฐานคุณภาพออกแบบกิจกรรมและการดำเนินการ
นิเทศเพ่ือพัฒนา  
     3.3) ดำเนินการนิเทศติดตามผลโดยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
     3.4) จัดใหมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับกลุมจังหวัด  และระดับประเทศ   
  ๒.๒  การนิเทศรูปแบบ PDCA 
   กระบวนการนิเทศการศึกษาของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (หนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี, 2545: 15 – 16 อางอิงใน โรงเรียนประชารัฐ
ธรรมคุณ, มปป.: ๑๕) ไดใชกระบวนการ PDCA ในการดำเนินการ  มีขั ้นตอนของการวางแผน 
การนิเทศท่ีสำคัญ ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1  ดำเนินการวางแผน  เปนขั้นเตรียมการนิเทศโดยศึกษา
ขอมูลสารสนเทศ ประมวลสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาการศึกษา กำหนดจุดมุงหมาย
การนิเทศ จัดทำแผนการนิเทศ กำหนดเนื้อหาการนิเทศ ออกแบบการนิเทศ สื่อนิเทศ จัดเตรียม
เครื่องมือนิเทศ กำหนดกรอบการประเมิน วิธีการติดตามและการรายงานผลการนิเทศ และขออนุมัติ
โครงการ  งบประมาณ 



๑๖ 

 

   ข้ันตอนท่ี 2  ดำเนินการตามแผนนิเทศ  โดยประชุมเพ่ือทบทวน
จุดมุงหมายการนิเทศ แบงหนาท่ี ภาระงานในการนิเทศ ประสานงานบุคคลท่ีเก่ียวของ และนิเทศ 
ตามแผนดวยรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ท่ีกำหนด 
   ข้ันตอนท่ี 3  ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานวาเปนไปตามจุดมุงหมายหรือไม และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีครูปฏิบัติจริง 
ปญหา อุปสรรค ท่ีเปนขอมูลสารสนเทศท่ีตองตรวจสอบดูใหม แลวปรับปรุงการนิเทศตอไป 
   ข้ันตอนท่ี 4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุง เม่ือสิ้นสุดผลการนิเทศ
แตละครั้ง ควรรายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทำเปนบันทึกขอความ หรือแบบรายงานท่ีกำหนด
ไวในหัวขอประเด็นตางๆ เชน ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ วันเดือนปท่ีนิเทศ กิจกรรมท่ีนิเทศ เนื้อหาสาระ
ท่ีนิเทศ การประเมินผลของผูรับการนิเทศ และขอควรพัฒนา 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 รายา  ปญจมานนท (2554, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการจำเปนใน

การดำเนินการดานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  ผลการศึกษาพบวา   

1)  ความตองการจำเปนในขั้นเตรียมการ  ไดแก  การใหความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ  

โดยวิทยากรจากหนวยงานตนสังกัด  และการจัดระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อรองรับ

การประกันคุณภาพภายใน  โดยมีสาเหตุมาจากการที ่ว ิทยากรมักนำเสนอความรู เกี ่ยวกับการ

ดำเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาในรูปแบบการบรรยายขาดเทคนิคในการเราความสนใจ  

ทำใหผูเขารับการอบรมเกิดความเบื่อหนายและไมสนใจ  และครูขาดความรูความเขาใจในการจัดทำ

และใชขอมูลสารสนเทศ  ดังนั้นวิทยากรจากหนวยงานตนสังกัดควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหความรู  

โดยสอดแทรกเทคนิคที่เหมาะสมในการนำเสนอ  และพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาใหมีรูปแบบเดียวกันท้ังหมด   

2)  ความตองการจำเปนในข้ันการดำเนินการ  ไดแก  การกำหนดแนวทางหรือ

วิธีปฏิบัติงานของแตละเปาหมาย/มาตรฐานการศึกษา  การจัดวิทยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญแต

ละดานมาใหการนิเทศ  การนำเครื่องมือไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขกอนการนำไปใชจริงโดย

คำนึงถึงความสามารถในการวัดไดตรงกับสิ่งท่ีตองการวัด  และการตรวจสอบผลการประเมินเปนระยะ 

ๆ  เพื ่อใหสอดคลองกับเปาหมายและแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา  โดยมีสาเหตุมาจาก

สถานศึกษาไมใชผลการดำเนินงาน  ปญหา  อุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นมาเปนสารสนเทศในการกำหนด

แนวทางและปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินการในแตละปการศึกษา  การขาดงบประมาณในการจัด

อบรมใหความรูเกี่ยวการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และบุคลากรไมมีความรูในการจัดทำ

เครื ่องมือการประเมิน  ดังนั ้นสถานศึกษาตองมีการกำหนดเปาหมาย  แนวทางการดำเนินงาน  

ผูรับผิดชอบงาน  ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีตองใชสำหรับแผนงานตาง ๆ  ในการดำเนินการดาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ใชวิธีการถายทอด  แนวคิด  วิธีปฏิบัติงานแบบไมเปนทางการ  



๑๗ 

 

เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนงบประมาณในการ  ดำเนินงาน  และหนวยงานตนสังกัดควรใหความรูแก

บุคลากรในดานการดำเนินการประกันคุณภาพ  ภายในสถานศึกษาและการสรางเครื่องมือที่ใชในการ

ประเมินผล   

3)  ความตองการจำเปนในขั้นการรายงาน  ไดแกการจัดทำรายงานประจำป

แบบสรุปเพื่อเผยแพรใหกับกลุมผูปกครองและ  ชุมชน  โดยนำเสนอในลักษณะการบรรยายใชภาษา

เขาใจงายและมีความยาวไมมาก  โดยมีสาเหตุจากการท่ีไมมีความรูความเขาใจในการจัดทำรายงาน

การประเมินตนเอง  การเขียนรายงานไมไดสะทอนจุดเดน  จุดดอยของสถานศึกษาอยางชัดเจน  

ดังนั้นหนวยงานตนสังกัดควรใหความรูแกบุคลากรในการเขียนรายงานที่มีคุณภาพ  การแปลความ

สารสนเทศเพ่ือนำไปใชในการรายงานผล 

นุชนาถ  ผานอย  (2555, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการสงเสริมระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหาร  และครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี  ผลการศึกษาพบวา 

1)  ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความเห็นวาการสงเสริมระบบการประกัน

คุณภาพ  ภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  อยูในระดับมาก  

ทั ้ง  5  รายการ  เรียงลำดับจากมากไปนอยไดดังนี ้  (1)  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพครู   

(2)  ดานการจัดการเรียนรู ใหนักเรียน  (3)  ดานการมีสวนรวมของชุมชน  (4)  ดานการจัดทำ

ฐานขอมูลโรงเรียน  และ  (5)  ดานการสรางความตระหนัก 

2)  การสงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความเห็นของ

ผูบริหาร  สถานศึกษาและครูเม่ือจำแนกตามตำแหนงหนาท่ีปจจุบัน  ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ

การทำงานในสถานศึกษา  และการศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานอื่นในภาพรวม  

พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ  .05  และเมื ่อจำแนกตามระดับการศึกษา  

วิทยฐานะปจจุบัน  การมีสวนรวมในการรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก  และการฝกอบรม

เก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมไมพบวาแตกตางกันท่ีระดับ  .05 

อัชรี  วงศกา (2555, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื ่องการศึกษาปจจัยที ่สงผลตอ

ความสำเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   

อำเภอปง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ผลการศึกษาพบวา 

1)  ความสำเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศึกษา  อำเภอปง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2   

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   

2)  ปจจัยดานผู บริหาร  ครูผู สอน  การวางแผน  การมีสวนรวม  ชุมชน   

การเรียนการสอน  และระบบประกันคุณภาพภายใน  ที่สงผลตอความสำเร็จในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อำเภอปง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 



๑๘ 

 

เจมรินี  ใจเรือน (2555, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  

ผลการศึกษาพบวา 

1)  สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน 

รายดาน  ดานที่มีการดำเนินงานมากที่สุด  คือ  ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  สวนดาน 

ท่ีมีการดำเนินงานนอยท่ีสุด  ไดแก  ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2)  ปญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  พบวา  ดานการกำหนดมาตรฐาน

การศึกษาสถานศึกษา  กำหนดอัตลักษณของสถานศึกษาไมสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  ดานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาไมไดกำหนดเกณฑคุณภาพ

ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที ่ไดวางแผนไว  จึงไมมีความเปนเอกภาพในการประเมินผล

โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมทราบบทบาทหนาท่ีของตนเองในการมีสวนรวมในการประกัน

คุณภาพการศึกษา  คอมพิวเตอรในสถานศึกษามีจำนวนไมเพียงพอตอการใชงานและการเรียนการ

สอนของผูเรียนและระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  มีความลาชาซึ่งเปนอุปสรรคดานการติดตอสื่อสาร

กับหนวยงานตาง ๆ ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ในการดำเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ไมเปนไปตามที่กำหนด  เชน  งบประมาณไมเพียงพอหรือระยะเวลาในการ

ดำเนินกิจกรรมมีการคลาดเคลื่อนและผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  ไมไดรายงานผลการดำเนินงาน

ตอผูบริหารเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม  ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษามีผลการ

ตรวจสอบไมตรงกับความเปนจริงจึงทำใหไมสามารถนำขอมูลจากการตรวจสอบไปใชเพื่อปรับปรุง

แกไขใหตรงกับสภาพความเปนจริงได  ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไมมี

การแตงตั ้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และไมไดนำผลการประเมิน

คุณภาพภายในไปวิเคราะหเพื่อใชวางแผนการพัฒนาในปการศึกษาตอไป  ดานการจัดทำรายงาน

ประจำป  สถานศึกษาไมมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ  สงผลใหการรวบรวมขอมูลเปนไปไดยาก

และลาชา  และดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  สถานศึกษาไมไดนำผลการประเมิน

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาวิเคราะหรวมกันเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป 

3)  แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  พบวา  ดานการกำหนด

มาตรฐานการศึกษา  สถานศึกษาควรกำหนดบทบาทหนาที่แกชุมชนและผูที่เกี่ยวของในการมีสวน

รวมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหชัดเจนและสนับสนุนใหเขามามีสวนรวมในการประกัน  

คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเหมาะสม  ดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  สถานศึกษา  

ควรกำหนดเกณฑหรือเปาหมายความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือ



๑๙ 

 

ความเปนเอกภาพ  ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  สถานศึกษาควรแตงตั้งผูรับผิดชอบใน

การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบและเปนปจจุบันและสถานศึกษาควรจัดหาคอมพิวเตอรให

เพียงพอตอการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน  ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

สถานศึกษาควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมใหชัดเจนและควรให

การสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพียงพอและมีการประเมินผล  รายงานผลการดำเนินงานตอ

ผูบริหารสถานศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม  ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูควรจัดตารางนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาและนำมา

วิเคราะหผลการปฏิบัติงานเพื ่อเปนแนวทางการวางแผนพัฒนาคุณภาพดานการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน  ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาและใหหนวยงานตนสังกัดจัดทำแบบทดสอบออกประเมินนักเรียนทุก

ระดับชั้นอยางตอเนื่อง  ดานการจัดทำรายงานประจำป  สถานศึกษาควรจัดทำรูปแบบรายงาน

ประจำปใหสอดคลองกับการจัดทำรายงานเพื ่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและควรจัด

ประชุมผูปกครอง  นักเรียนเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาใหผูปกครองทราบ  ดานการจัดใหมีการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  สถานศึกษาควรนำผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกมาวิเคราะหรวมกัน  เพื ่อปรับปรุงแกไขและหาแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป 

อัมฤทธิ์  ศรีกุลวงศ  (2558, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรเรื่อง

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สำหรับขาราชการครูโรงเรียนอางศิลา สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ผลการศึกษาพบวา 

1)  ผลการฝกอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลากรเรื่องการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาสำหรับขาราชการครูโรงเรียนอางศิลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

พบวา  กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาสวนใหญมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  คือ  ความพึงพอใจในการเขารับการอบรมครั ้งนี ้รองลงมาไดแก  

ความรูที ่ไดรับจากการฝกอบรมสามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานได  และความรูที ่ไดรับจาการ

ฝกอบรมมีความสัมพันธกับงานนี้  ตามลำดับซ่ึงสงผลใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเรื่องการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

2)  การหาแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

โรงเรียนอางศิลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  พบวา  (1)  ดานสารสนเทศ 

ควรจัดระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบันและเปนระบบจัดเตรียมขอมูลใหครบตามมาตรฐานท่ี

รับผิดชอบเพื ่อความสะดวกตอการใชงาน  และติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

(2)  ดานการมีสวนรวมควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามตรวจสอบระบบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  กำหนดปฏิทินงานอยางใหชัดเจน  มีแผนการนิเทศกำกับติดตาม  ดำเนินการนิเทศตาม

แผนที่วางไว  รวมกันจัดทำเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบใหครบทุกมาตรฐาน  จัดทำแผนพัฒนา



๒๐ 

 

คุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงสูแผนปฏิบัติการประจำป  และดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดย

เนนการมีสวนรวมของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
 
 
 



๒๑ 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีดำเนินงาน 

 
 การดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีวิธีการ
ดำเนินงานการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยใชรูปแบบการนิเทศ PDCA  ดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี ๑  การวางแผนการนิเทศ (Plan) 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามเพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตามเพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จำนวน 1 วัน  ไดแก วันท่ี  2  กรกฎาคม 

พ.ศ. 2564  เพ่ือวางแผนงานดังนี้ 
๒.๑  ศึกษาขอมูลท่ัวไปของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดตรัง  

จำนวน ๓๗ โรง  จำแนกตามระดับชั้นท่ีจัดการเรียนการสอน ไดแก 
 ระดบักอนประถมศึกษา(ระดับเดียว) : (เตรียม-อนุบาล) มีจำนวน 4 โรงเรียน 
 ระดบักอนประถมศึกษา ถึง ประถมศึกษา            มีจำนวน  15 โรงเรียน 
 ระดบักอนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนตน       มีจำนวน  6   โรงเรียน 
 ระดบักอนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย    มีจำนวน  9   โรงเรียน 
 ระดบัประถมศึกษา 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 เปนผูรวมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
ข้ันตอนท่ี ๒  การปฏิบัติการนิเทศ (Do) 
  ๑)  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน  จำนวน ๑ วัน เม่ือวันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ผานชองทาง google meet  โดยมีรายการเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

เวลา รายการ หมายเหตุ 

08.00-08.30 น ลงทะเบียนเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ศน.ชเนตตี 

08.30-09.00 น บรรยายพิเศษ : การจัดการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัด 

09.00-10.๓0 น แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

ศน.ประดิษฐ 

10.๓0-10.๔๕ น พักยอย  

10.๔๕-12.๐0 น โรงเรียนอภิปรายผลการประกันคุณภาพภายใน  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ศน.ชเนตต ี

12.๐0-13.00 น พักเท่ียง  

13.00-15.00 น นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน นางสุธิยา  นวลแปง 

 

ศน.ชเนตตี 

15.00-15.10 น พักยอย 

15.10-16.10 น การนำผลการประเมินภายนอกไปใชพัฒนาการศึกษา 

16.10-16.30 น ผูเขาประชุมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 

 ๒)  โรงเรียนท้ังหมดจำนวน ๓๗ โรง  ตอบแบบนิเทศของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  ท่ีดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
 ๓)  โรงเรียนจำนวน ๓๖ โรง  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ผานระบบ E-Sar [https://esar.opec.go.th]  ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
สำหรับ ๑ โรงเรียนท่ีไมสามารถรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 
เนื่องจากจัดการเรียนการสอนไมครบ ๑ ปการศึกษา 
  
ข้ันตอนท่ี 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 
 
ข้ันตอนท่ี ๔  การพัฒนา ปรับปรุง (Act) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการนิเทศติดตามเพื่อสงเสริม 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  มีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นของคณะศึกษานิเทศกและนำขอเสนอแนะจากผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของ
สถานศึกษามาใชในการพัฒนาโครงการปงบประมาณตอไป 



๒๓ 
 

บทท่ี ๔ 
สรุปผลการนิเทศ 

 
 จากการดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยใชรูปแบบการนิเทศ PDCA  มีผลสรุป
การนิเทศ ดังนี้ 

๑) การวางแผนการนิเทศ 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ไดดำเนินโครงการ

นิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน  ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1   ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตาม เพ่ือสงเสริม 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศกึษา  จำนวน 1 วัน   
วันท่ี  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 ผลการดำเนินงาน พบวา คณะกรรมการนิเทศติดตาม เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ไดรับความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ไดจัด 
เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน ตามคำสั่ง ศธจ.ที่ ๒๔๐/๒๕๖๔  เตรียม
เอกสารการลงทะเบียนขอมูลผูเขาอบรมโดยใช google form  เตรียมจัดทำแบบสอบถามความ 
พึงพอใจตอการอบรมโดยใช google form  เตรียมจัดทำหนังสือเชิญเขาอบรมออนไลนผานทางระบบ 
Smart Area โดยกำหนดใหผูบริหารสถานศึกษา ๑ คน และครูวิชาการหรือผูรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ ๑ คน  

๒) การปฏิบัติการนิเทศ 
                     กิจกรรมท่ี ๒   ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน  จำนวน ๑ วัน 
วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
 ผลการสอบถามผาน google form  สำหรับผูบริหารและครู จำนวน ๓๗ คน พบวา 
กิจกรรมนิเทศในครั ้งน ี ้ เหมาะสมกับสถานการณโควิด 19 ระดับมากที ่ส ุด (คาเฉลี ่ย 4.๖๐)  

คณะวิทยากรมีความชัดเจนและใหขอเสนอแนะดานการประเมินคุณภาพภายนอก อยู ในระดับ 
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.๖๐)  ผูเขาอบรมมีความคิดเห็นดานการนำความรูไปใชประโยชน อยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.๔๕) และผูบริหารและครูของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดตรัง  
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  
ท่ีกำลังดำเนินการ  คิดเปนรอยละ  ๒.๗๐ 



๒๔ 
 

ผลการนิเทศตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พบวา 
โรงเรียนท้ังหมดท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ๓๔ โรง 

  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  จำนวน ๓๒ โรง  คิดเปนรอยละ 
๙๔.๑๒  

  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน ๓๓ โรง  
คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๖ 

  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ   
จำนวน ๓๓ โรง  คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๖  

ผลการนิเทศตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พบวา  โรงเรียนจำนวน ๓๒ โรง  จากโรงเรียนท้ังหมดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓๓ โรง 

  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  จำนวน ๓๒ โรง คิดเปนรอยละ 
๙๖.๙๗  

  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน ๓๒ โรง  
คิดเปนรอยละ ๙๖.๙๗ 

  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 
เปนสำคัญ  จำนวน ๓๑ โรง  คิดเปนรอยละ ๙๓.๙๔  
 ผลการนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดานการรายงาน
ผลผานระบบ E-Sar [https://esar.opec.go.th]  พบวา  โรงเรยีนจำนวน ๓๖ โรง  จากจำนวน
ท้ังหมด ๓๖ โรง คิดเปนรอยละ ๑๐๐  ดำเนินงานรายงานผลการประกันคุณภาพภายในผานระบบ  
E-Sar ซ่ึงมีจำนวน ๑ โรง ไมสามารถรายงานผลการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา ๒๕๖๓ ได 
เนื่องจากเปดจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยไมครบหนึ่งปการศึกษา 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓  พบวา  โรงเรียน
จำนวนท้ังหมด ๓๖ โรง  มีผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
  โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ๓๔ โรง มีผลประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
    ระดับยอดเยี่ยม  จำนวน  ๒๕   โรงเรียน 
    ระดับดีเลิศ    จำนวน    ๘   โรงเรียน 
    ระดับดี     จำนวน    ๑   โรงเรียน 
 โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓๐ โรง มีผลประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
     ระดับยอดเยี่ยม  จำนวน    ๒๒   โรงเรียน 

  ระดับดีเลิศ     จำนวน    ๘   โรงเรียน 

๔) การพัฒนา ปรับปรุง  
     กิจกรรมที่ ๓  ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการนิเทศติดตามเพ่ือ

สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา   
 ผลการดำเนินงาน พบวา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดตรัง ไดเอกสารรายงานรายงานโครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน ๑ เลม และบันทึกเปนไฟล PDF  
เพ่ือเผยแพรบนเว็บไซตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังตอไป 

 



๒๕ 
 

บทท่ี ๕ 
อภิปรายผลการนิเทศ 

 
 จากการดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยใชรูปแบบการนิเทศ PDCA  มีการ
อภิปรายผลการนิเทศ ดังนี้ 
 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตาม เพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จำนวน 1 วัน วันท่ี 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  ทั้งนี้เนื ่องจาก ผูรับผิดชอบโครงการมีการเตรียม
ขอมูลและเตรียมเนื้อหารายการนิเทศชัดเจนและมีความพรอม 
 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาผานระบบออนไลน  จำนวน ๑ วัน วันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ผลการสอบถามผาน google form  สำหรบัผูบริหารและครู จำนวน ๓๗ คน 
พบวา  กิจกรรมนิเทศในครั้งนี้เหมาะสมกับสถานการณโควิด 19 ระดับมากที่สุด  คณะวิทยากรมี

ความชัดเจนและใหขอเสนอแนะดานการประเมินคุณภาพภายนอก อยูในระดับมากที่สุด  ผูเขาอบรม 
มีความคิดเห็นดานการนำความรูไปใชประโยชน อยูในระดับมาก  และผูบริหารและครูของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดตรัง มีความรูความเขาใจดานระบบประกันคุณภาพหลังการ
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
ท้ังหมดท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ๓๔ โรง 
  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  จำนวน ๓๒ โรง  คิดเปนรอยละ ๙๔.๑๒  
  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ จำนวน ๓๓ โรง   
คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๖ 



๒๖ 
 

  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ  จำนวน ๓๓ โรง  
คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๖  
 ผลการนิเทศตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา  
โรงเรียนจำนวน ๓๒ โรง  จากโรงเรียนท้ังหมดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓๓ โรง 
  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  จำนวน ๓๒ โรง คิดเปนรอยละ 
๙๖.๙๗  
  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน ๓๒ โรง   
คิดเปนรอยละ ๙๖.๙๗ 
  ดำเนินงานมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
จำนวน ๓๑ โรง  คิดเปนรอยละ ๙๓.๙๔  
 ผลการนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดานการรายงานผลผาน
ระบบ E-Sar  [https://esar.opec.go.th]  พบวา  โรงเรียนจำนวน ๓๖ โรง  จากจำนวนท้ังหมด ๓๖ 
โรง คิดเปนรอยละ ๑๐๐  ดำเนินงานรายงานผลการประกันคุณภาพภายในผานระบบ  
E-Sar ซึ่งมีจำนวน ๑ โรง ไมสามารถรายงานผลการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา ๒๕๖๓ ได 
เนื่องจากเปดจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยไมครบหนึ่งปการศึกษา 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓  พบวา  โรงเรียนจำนวน
ท้ังหมด ๓๖ โรง  มีผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
  โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ๓๔ โรง มีผลประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
    ระดบัยอดเยี่ยม  จำนวน  ๒๕  โรงเรียน 
    ระดับดีเลิศ       จำนวน    ๘  โรงเรียน 
    ระดับดี           จำนวน    ๑  โรงเรียน 
  โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓๐ โรง มีผลประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
     ระดับยอดเยี่ยม  จำนวน  ๒๒  โรงเรียน 
            ระดับดีเลิศ        จำนวน   ๘  โรงเรียน 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาขางตน ท้ังนี้เนื่องจาก โรงเรียนใหความสำคัญ 
กับงานประกันคุณภาพภายใน ถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาและมีการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA  ประกอบกับความเขมแข็งของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดตรังที่ใหความรวมมือ รวมดวยชวยกันในการดำเนินงานไปตามระบบประกันคุณภาพ และ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีการติดตามโดยใชกระบวนการนิเทศแบบ PDCA สงผลให
สถานศึกษาทุกแหงสามารถดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 ๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรมีการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในอยางยั่งยืน
ในปงบประมาณตอไป 
 ๒. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรใชรูปแบบการ
นิเทศ โดยเทคนิค Coaching สำหรับโรงเรียนท่ีประสบปญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
เพื ่อใหโรงเร ียนสามารถออกแบบระบบประกันคุณภาพและดำเนินงานประกันคุณภาพตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ที ่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาและ 
เพ่ือผลลัพธดานผูเรียนอยางมีคุณภาพ 



๒๗ 
 

 ๓. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรสงเสริมการ
จัดทำนวัตกรรม / แบบอยางที่ดี (Innovation / Best Practice) ดานการประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือตอยอดและเผยแพรเปนแบบอยางท่ีดีตอไป 
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบการดำเนินงาน โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 

 

 
 

 

 

  ประชุมคณะกรรมการ   
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 ปฏิบัติการนิเทศออนไลน  
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กำหนดการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตาม 

เพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

วันศุกรท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

เวลา รายการ หมายเหตุ 

08.00-08.30 น ลงทะเบียนเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ศน.ชเนตตี 

08.30-09.00 น บรรยายพิเศษ : แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายใน  

ศึกษาธิการจังหวัด 

09.00-10.๓0 น การนิเทศติดตามเพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของโรงเรยีนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

ผอ.กลุมนิเทศฯ 

10.๓0-10.๔๕ น พักยอย  

10.๔๕-12.๐0 น นวัตกรรมและการเปนแบบอยางท่ีดีดานการประกันคุณภาพ ศน.ชเนตตี 

12.๐0-13.00 น พักเท่ียง  

13.00-15.00 น จัดทำคูมือการนิเทศติดตามเพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

ศน.ประดิษฐ 

15.00-15.10 น พักยอย  

15.10-16.10 น จัดทำเครื่องมือการสังเคราะหขอมูลจากการนิเทศ ศน.ประดิษฐ 

16.10-16.30 น ผูเขาประชุมรวมเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ศน.ชเนตต ี
 

** กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 
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กำหนดการประชุมเชิงปฏบิัติการ 

นิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

ผานระบบออนไลน วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

เวลา รายการ หมายเหตุ 

08.00-08.30 น ลงทะเบียนเขารวมประชุมเชิงปฏบัิติการ ศน.ชเนตต ี

08.30-09.00 น บรรยายพิเศษ : การจัดการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัด 

09.00-10.๓0 น แนวทางพัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง 

การประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

ศน.ประดิษฐ 

10.๓0-10.๔๕ น พักยอย  

10.๔๕-12.๐0 น โรงเรียนอภิปรายผลการประกันคณุภาพภายใน  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ศน.ชเนตต ี

12.๐0-13.00 น พักเท่ียง  

13.00-15.00 น นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน วิทยากรภายนอก 

15.00-15.10 น พักยอย 

15.10-16.10 น การนำผลการประเมินภายนอกไปใชพัฒนาการศึกษา 

16.10-16.30 น ผูเขาประชุมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 

** กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 
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สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง 
แบบนเิทศติดตามเพ่ือสงเสริมการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน  

ปการศึกษา  2563  
 
คำช้ีแจง  
 แบบนิเทศติดตามเพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน จัดทำข้ึนเพ่ือใช
ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน เครื่องมือนิเทศติดตาม
ชุดนี้แบงออกเปน 2 ตอน  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
  ตอนท่ี 2 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตอนท่ี  1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
1 ชื่อโรงเรียน.......................................................................................... 

                 2  ท่ีตั้ง.................................................................................................................................. 
....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 คนข้ึนไป) 
 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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ตอนท่ี 2 การดำเนินงานการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
 2.1 การดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

ประเด็นการนิเทศติดตาม 
ผลการดำเนินงาน 

ขอเสนอแนะ ดำเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ไม
ดำเนินการ 

1. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 

1 ศึกษามาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประกาศ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

    

2 จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     

3 กำหนดคาเปาหมายความสำเร็จของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    
 

4 นำมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมาย
ความสำเร็จเสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนใหความเห็นชอบ 

    

5 ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จให
ผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกทราบ 

    

2. สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  

    

2 วิเคราะหขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพ
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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ประเด็นการนิเทศติดตาม 
ผลการดำเนินงาน 

ขอเสนอแนะ ดำเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ไม
ดำเนินการ 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 

1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

    

2 กำหนดปฏิทินการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

    

3 สรางเครื่องมือการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

    

4 ดำเนินงานการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

    

5 จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

    

5. สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

1 แตงตั้งผูรับผิดชอบในการติดตามผลการ
ดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    

2 กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานติดตามผล   
การดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    

3 สรางและใชเครื่องมือติดตามผล 
การดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    

4 รวบรวมและสรุปขอมูลการติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

    

5 รายงานผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

    

6. สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง และจัดสงใหแกหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงาน 
ท่ีกำกับดูแล 

1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน               
ผลการประเมินตนเอง  

    

2 รวบรวมขอมูลสารสนเทศและขอมูลอ่ืน ๆ     
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ประเด็นการนิเทศติดตาม 
ผลการดำเนินงาน 

ขอเสนอแนะ ดำเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ไม
ดำเนินการ 

3 สรุปและจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเอง  

    

4 นำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

    

5 สงหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานท่ี 
กำกับดูแล หนวยงานท่ีเก่ียวของและ
เผยแพรตอสาธารณชน 

    

7. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

1 ใชขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการประเมิน
จากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    

2 วางแผนใชขอมูลสารสนเทศโดยกำหนด 
รูปแบบแนวทางและแบบแผนไปใชใน       
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานตางๆ  
ตามบริบทของสถานศึกษา 

    

3 นำผลท่ีไดจากการปฏิบัติไปใชสะทอนกลับ 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการจัดการ
ความรู (KM) หรือจัดชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) ฯลฯ    เพ่ือการพัฒนา
การศึกษาอยางตอเนื่อง  

    

4 สรางเครือขายและผูมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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 2.2 การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.2.1  ระดับปฐมวัย 

ประเด็นการนิเทศติดตาม 
ผลการดำเนินงาน 

ขอเสนอแนะ ดำเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ไม
ดำเนินการ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ี
ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

    
 

2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณได 

    
 

3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและ
เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

    
 

4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได  มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 

    
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 
สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

    

2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน     

3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัด
ประสบการณ 

    

4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยาง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

    

5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ  
การเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 

    

6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสให
ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 

    

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็ก  มีพัฒนา 
การทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

    
 

2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง 
เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

    
 

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู   ใชสื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

    
 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำ     
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2.2.2  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเด็นการนิเทศติดตาม 
ผลการดำเนินงาน 

ขอเสนอแนะ ดำเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ไม
ดำเนินการ 

มาตรฐานท่ี 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 ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

    
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
    

 
2 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความ 

เปนไทย 
    

 
3 มีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน บนความ

แตกตางและหลากหลาย 
    

 

4 มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม     

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

    
 

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม 
ผลการดำเนินงาน 

ขอเสนอแนะ ดำเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ไม
ดำเนินการ 

5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม        
ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู 

    

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกตใชในการ
ดำเนินชีวิตได 

    

2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

    
 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     
4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 

และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
    

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพื ่อพัฒนาและปร ับปรุงการจัดการ
เรียนรู 

    

 2.3  นวัตกรรม / แบบอยางท่ีดี (Innovation / Best Practice) 

มาตรฐานการศึกษา ช่ือนวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี 

ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน                                                                                                          
ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
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 2.4  ความโดดเดนของสถานศึกษา 

 
 
 

 
 

ลงชื่อ...........................................................ผูนิเทศติดตาม  ลงชื่อ....................................................ผูนิเทศติดตาม  

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

  

ลงชื่อ...........................................................ผูนิเทศติดตาม    ลงชื่อ...................................................ผูนิเทศติดตาม                              

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

  

  

  

ดำเนินการนิเทศติดตาม วันท่ี……......เดือน................................พ.ศ............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความโดดเดนของสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ (โรง) 
นานาชาต ิ

(C3) 
ชาต ิ
(C2) 

ทองถิ่น/ภูมิภาค 
(C1) 

โรงเรียนตนแบบการสอนภาษาจีนของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
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แบบสรุปผลการนิเทศออนไลน 

โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
กิจกรรมนิเทศ  ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตาม 

เพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564  

ผลประเมินกิจกรรมนิเทศ  ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตาม 
เพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

 

 

 

 ผูตอบแบบประเมินหลังการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตามเพ่ือสงเสริมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ซ่ึงจัดโดย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีจำนวนท้ังหมด  53  คน จากโรงเรียน 36 โรงเรียน 

 

 

 ผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นวา กิจกรรมนิเทศในครั้งนี้มีความเหมาะสมกับสถานการณโควิด-19 

ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  และรองลงมาอยูในระดับมาก 
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 ผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นวา จากการจัดกิจกรรมการนิเทศในครั้งนี้ ผูตอบแบบประเมินมีความรู

ความเขาใจดานการประกันคุณภาพภายในมากข้ึน ในภาพรวมอยูในระดับมาก  รองลงมาคือ ระดับมากท่ีสุด 

 
 

 

 ผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นวา คณะวิทยากรมีความชัดเจนและใหขอเสนอแนะตองานประกัน

คุณภาพภายใน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือระดับมาก 
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 ผูตอบแบบประเมินรอยละ 88.70  มีความคิดเห็นวาจำนวนชั่วโมงท่ีใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ

งานประกันคุณภาพครั้งนี้ จำนวน 6 ชั่วโมง เพียงพอแลว    

 

 

 ผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นวา ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศงานประกัน

คุณภาพภายใน  ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือระดับมาก 
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แบบสรุปผลการนิเทศติดตามเพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน  

นำสงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผานระบบออนไลน 

คำช้ีแจง  

       แบบสรุปผลการนิเทศติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน เปนการ
รวบรวมแบบนิเทศติดตามจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบออกนิเทศติดตามเรียบรอยแลว และนำผลมา วิเคราะห
เปนภาพรวมของจังหวัด ซ่ึงแบงออกเปน 6 ตอน   

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน  

1. หนวยงาน  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด……ตรัง…………………………………………….  

 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด………………………………………………………….  

2. งบประมาณท่ีใชในการนิเทศติดตาม         จำนวน.......13,650......บาท  

3. โรงเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบท้ังหมด     จำนวน……37.......โรง     

4. ไดรับการนิเทศ                               จำนวน.......37......โรง  

ลำดับ รหัสโรงเรียน ช่ือโรงเรียน ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน (คน) 

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 ทับเท่ียงฮ่ัวเฉียว 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 บุญเหลือเก้ือคง กลาง 761 

12.  1192100013 ปญญาวิทย กลาง 1,997 

13.  1192100014 นูรุลอิงซานมูลนิธิ กลาง 417 

14.  1192100018 แสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธ ิ 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 ช่ือโรงเรียน ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน (คน) 

23.  1192100028 บานเด็กนอยตรัง เล็ก 133 

24.  1192100029 วิวัฒนวิทยา กลาง 1,275 

25.  1192100030 ธาดาอนุสรณ กลาง 1,413 

26.  1192100031 อนุบาลรัษฎา กลาง 548 

27.  1192100033 อิสมาอีลียะหมูลนิธิ กลาง 754 

28.  1192100034 ดารุลฟจญ เล็ก 210 

29.  1192100036 สันติธรรม ตรัง เล็ก 219 

30.  1192100037 บานสวนศึกษา เล็ก 249 

31.  1192100038 ปยบุตรศึกษากร กลาง 1,087 

32.  1192100040 สายธารวิทยา กลาง 330 

33.  1192100041 ตรังรวมพัฒนา เล็ก 232 

34.  1192100042 อนุบาลราชภานุสรณ เล็ก 22 

35.  1192100043 อนุบาลวราภา เล็ก 96 

36.  1192100044 อูลูมิดดีน อัลอิสลามียะ เล็ก 34 

37.  *เปดไมครบ ๑ ป* อนุบาลเกิดศิริตรัง เล็ก 37 
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ตอนท่ี 2 ผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  

ประเด็นการนิเทศติดตาม  

ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง)  

ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง 

ดำเนินการ 

ไม 

ดำเนินการ 

1. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  

1  ศึกษามาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประกาศ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

36 1   

2  จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  36 1   

3  

 

กำหนดคาเปาหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

36 1   

4  นำมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จเสนอ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ 

36 1   

5  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคา

เปาหมายความสำเร็จใหผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก

ทราบ 

36 1   

2. สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

 35  2  

2  วิเคราะหขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

 36  1  

3  กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ        

 36  1  

4  กำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณ  37    

5  กำหนดวิธีการนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสูการปฏิบัต ิ  34  3  

 3. สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป  37    

2  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  37    

3  นำแผนปฏิบัติการประจำปไปใช  37    

4  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจำป 

 36  1  

5  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป  36  1  
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ประเด็นการนิเทศติดตาม  

ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง)  

ดำเนินการ 

แลว  

อยูระหวาง 

ดำเนินการ 

ไม 

ดำเนินการ 

 4. สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  1   แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ  

การศึกษาภายในสถานศึกษา  

37 1   

  2   กำหนดปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถานศึกษา  

36 1   

  3   สรางเครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถานศึกษา  

36 6   

  4   ดำเนินงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา  

36 1   

  5   จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา ภายในสถานศึกษา  

36 1   

 5. สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

  1   แตงตั้งผูรับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือ 

พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

36 1   

  2   กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินการเพ่ือ 

พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

36 1   

  3   สรางและใชเครื่องมือติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา 

สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

36 1   

  4   รวบรวมและสรุปขอมูลการติดตามผลการดำเนินงาน  36 1   

  5   รายงานผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

34 3   

  6. สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง และจัดสงใหแกหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงาน 
     ท่ีกำกับดูแล 

1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน ผลการประเมินตนเอง   36 1  

2 รวบรวมขอมูลสารสนเทศและขอมูลอ่ืน ๆ  35 1 1 

3 สรุปและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง   35 1 1 

4 นำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา             

ใหความเห็นชอบ  

35 1 1 

5 สงหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแล หนวยงานท่ี

เก่ียวของและเผยแพรตอสาธารณชน  

36 1  
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ประเด็นการนิเทศติดตาม  

ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง)  

ดำเนินการ 

แลว  

อยูระหวาง 

ดำเนินการ 

ไม 

ดำเนินการ 

7. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 1   ใชขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการประเมินจากแหลงตางๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  

35 2   

 2   วางแผนใชขอมูลสารสนเทศโดยกำหนดรูปแบบแนวทาง 

และแบบแผนไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดาน 

ตางๆ ตามบริบทของสถานศึกษา  

36 1   

 3   นำผลท่ีไดจากการปฏิบัติไปใชสะทอนกลับและ                
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการจัดการความรู (KM)           
หรือจัดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  (PLC)  ฯลฯ   

เพ่ือการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง   

28 9   

 4   สรางเครือขายและผูมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา  

30 7   
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ตอนท่ี 3  ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถนศึกษา  

ประเด็นการนิเทศติดตาม  

ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง)  

ดำเนินการ 

แลว 

อยูระหวาง 

ดำเนินการ 

ไม 

ดำเนินการ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

 1   มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล 

ความปลอดภัยของตนเองได  

33 2   

 2   มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง 

อารมณได  

33 2   

 3   มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิก       

ท่ีดีของสังคม  

34 1   

 4   มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิด 

พ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได  

33 2   

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน  สอดคลองกับ 

บริบทของทองถ่ิน  

35    

 2  จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน  34 1   

 3  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ  33 2   

 4  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัย        

และเพียงพอ  

34 1   

 5  ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือ 

สนับสนุนการจัดประสบการณ  

34 1   

 6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝาย      

มีสวนรวม  

35    

 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

 1   จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน  

อยางสมดุลเต็มศักยภาพ  

33 2   

 2   สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ

อยางมีความสุข  

33 2   

 3   จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยี     

ท่ีเหมาะสมกับวัย  

33 2   

 4   ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ 

ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ  

และพัฒนาเด็ก  

33 2   
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเด็นการนิเทศติดตาม  

ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง)  

ดำเนินการ 

แลว  

อยูระหวาง 

ดำเนินการ 

ไม 

ดำเนินการ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการ

คิด คำนวณ  

33 2   

2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  

33 2   

3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  33 2   

4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ 

สื่อสาร  

33 2   

5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  33 2   

6  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  33 2   

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

1  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  34 1   

2  มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  34 1   

3  มีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ 

หลากหลาย  

34 1   

4  มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  34 1   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด 

ชัดเจน  

34 1   

2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  34 1   

3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย  

33 2   

4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  33 2   

5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ 

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

34 1   

6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

จัดการและการจัดการเรียนรู  

 

 

34 1   
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ประเด็นการนิเทศติดตาม  

ผลการดำเนินงาน (จำนวนโรง)  

ดำเนินการ 

แลว  

อยูระหวาง 

ดำเนินการ 

ไม 

ดำเนินการ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง         

และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตได  

34 1   

2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ        

ตอการเรียนรู  

33 2   

3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  33 2   

4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ  นำผล

มาพัฒนาผูเรียน  

 2   

5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ            

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

33 2   

  

ตอนท่ี 4  นวัตกรรม / แบบอยางท่ีดี (Innovation / Best Practice)  

มาตรฐานการศึกษา  ช่ือนวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี  

 ระดับปฐมวัย  

  มาตรฐานท่ี 1  

  คุณภาพของเด็ก  

- โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

- ระบบการเรยีนการสอนคณิตศาสตรออนไลน Math Whizz 

- การจดักิจกรรมแบบโครงงาน  (Project Approach) 

- การสงเสริมพัฒนาการเด็กดวยนิทาน 

- หนูนอยมารยาทงาม (ประกวดการไหว) 

- พัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกิจกรรมฉีก ตัด ปะ 

- โครงการสรางสรรคสื่อเพ่ือการเรียนรู 

- การจดักิจกรรมแบบโครงงาน (Project Approach) 

- สงเสริมเด็กดวยคุณธรรมและจริยธรรมในกิจกรรมคุณธรรมนำ 

  ความดีในโครงการคายคุณธรรม 

- การพัฒนาการท้ัง 4 ดานของเด็ก โดย “หองเรียน Kiddy   

    Intelligence” 

- การพัฒนาสื่อคณิตศาสตรโดยใชแนวการสอนแบบสิงคโปร 

    (Singapore Math) 

- โครงการยกผลสัมฤทธิ์ระดับปฐมวัย 
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มาตรฐานการศึกษา  ช่ือนวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี  

-  พัฒนาทักษะการพูดและความกล้ำแสดงออก ในรูป แบบตางๆ 

  โดยใชนิทานบทบาทสมมุติเนนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี 

  หลากหลาย 

 มาตรฐานท่ี 2  

 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

- ระบบบริหารโรงเรียน School Bright 

- ระบบบริหารโรงเรียน MAS School 

- สถานศึกษาปลอดภัย 

- โครงธนาคารขยะรีไซเคิลฟนฟูสิ่งแวดลอม 

- การนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

- กระบวนการสรางความรวมมือระหวางบานกับโรงเรียน 

 มาตรฐานท่ี 3  

 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ  

  - การจัดกิจกรรมแบบโครงงาน  (Project Approach) 

  - สงเสริมพัฒนาการเด็กดวยนิทาน 

  - หนูนอยมารยาทงาม (ประกวดการไหว) 

  - พัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกิจกรรมฉีก ตัด ปะ 

  - การพัฒนาการท้ัง 4 ดานของเด็ก โดย “หองเรียน Kiddy    

    Intelligence” 

  - การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบศตวรรษท่ี 21 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 มาตรฐานท่ี 1  

 คุณภาพของผูเรียน  

  - ระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรออนไลน Math Whizz 

  - นวัตกรรมเทคโนโลยีหุนยนต 
  - หองเรียน Smart Classroo 

  - โครงการสรางสรรคสื่อเพ่ือการเรียนรู  

 - กระบวนการสรางนักเรียนใหมีลักษณะของการเปนสุภาพชน คนเกง 

 - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  

  “TCS-TS MODEL” 

 - การพัฒนาสื่อคณิตศาสตรโดยใชแนวการสอน แบบ สิงคโปร   

  (Singapore Math) 

 - การเขียนสื่อความ/หองสงเสริมการอาน 

 - โครงการนาฏยลีลา คนเกง คนดี ศรีทว.  
 - กิจกรรมนิทานคุณธรรมพาเพลนิ 
 -  กิจกรรมความรูเบื้องตนเก่ียวกับนาฏศิลป 

 - โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระ 
 - โครงการกิจกรรมเบื้องตนเก่ียวกับกระโดดเชือก 
 -  กิจกรรมเลานิทานคุณธรรม 

 - ระบบวิถีลูกเสือ 
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มาตรฐานการศึกษา  ช่ือนวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี  

 มาตรฐานท่ี 2  

 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

  - การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน 

  - นวัตกรรมการเรียนรูบนแพลตฟอรมออนไลน Learn Education 

  - ระบบบริหารโรงเรียน School Bright 

  - ระบบบริหารโรงเรียน MAS School 

  - นวัตกรรมเทคโนโลยีหุนยนต 
  - หองเรียน Smart Classroom 

  - โครงธนาคารขยะรีไซเคิลฟนฟูสิ่งแวดลอม 

  - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  

   “TCS-TS MODEL” 

  - การนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

  - ทักษะอาชีพ (ฝกทักษะอาหาร) 

  - คูมือปฏิบัติการครู ปการศึกษา 2563 ภายใตสถานการณการ 

    แพรระบาดของโรคโควิด-19 

  มาตรฐานท่ี 3  

  กระบวนการจัดการเรียนการสอน              

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

  - นวัตกรรมเทคโนโลยีหุนยนต 
  - หองเรียน Smart Classroo 

  - โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังเด็กวัดอาสา 

  - ระบบ School  bright  

  - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 

    “TCS-TS MODEL” 

  - การใชโปรแกรม Kodable ในการจัดการเรียนการสอน 

    รูปแบบศตวรรษท่ี 21 

  - การพัฒนาการจัดการเรยีนรปูแบบ STAD รวมกับทฤษฎีหมวก 6 ใบ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการอานออก เขียนได ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปท่ี 1 
  - นาฏศิลปบำบัด 
  - โครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูระดบัประถม 
  - การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนสงเสริมการคิด  
   (Thinking School) 
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ตอนท่ี 5  ความโดดเดนของสถานศึกษา  

 

ความโดดเดนของสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ (จำนวนโรง)  

นานาชาติ 

(C3)  

ชาติ  

(C2)  

ทองถิ่น/ภูมิภาค 

(C1)  

 โครงการสรางสรรคสื่อเพ่ือการเรียนรู     1  

 โรงเรียนเนนการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ     1  

 โครงธนาคารขยะรีไซเคิลฟนฟูสิ่งแวดลอม      1 

นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตน

ไดดี สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดเหมาะสมตามวัย 

  1 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนสงเสริม 

การคิด (Thinking School) 

 1  

 โครงการ เกง ดี  มีสุข กระโดดเชือกเพ่ือสุขภาพ     1  

 

ตอนท่ี 6  ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

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

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
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ประเด็นความตองการความชวยเหลือของสถานศึกษาเอกชนในระบบ จังหวัดตรัง 

ขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนดารุลฟจญ 

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 

โรงเรียนธาดานุสรณ 

โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 
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เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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