
การประกันคุณภาพการศึกษาแบบใหม ่

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 
- กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพเิศษ 

ความสัมพันธ์และบทบาทขององค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 

Regulator Supporter Operator 

สมศ. 
สพฐ. 
สกอ. 
สอศ. 

โรงเรียน 
มหาวทิยาลยั 

อาชีวะ 

1. รบัรายงานผลการประเมนิ
ตนเอง และด าเนินการ
ประเมนิร่วมกบัหน่วยงาน
ต้นสงักดั 

2. ส่งรายงานการประเมนิให้
ต้นสงักดั และสถานศกึษา
เพื่อน าไปพฒันาต่อไป 

1. สรา้งมาตรฐานของสถานศกึษาทีม่คุีณภาพ(Quality 
Codes/ Criteria/ Guidelines) 

2. เตรยีมและสนบัสนุนสถานศกึษาใหพ้รอ้มรบัการ
ประเมนิ : 

     1) สื่อสารใหเ้กดิความเขา้ใจในมาตรฐานของ
สถานศกึษาที่มคุีณภาพ 
     2) สรา้งความเขา้ใจวธิกีารประเมนิแนวใหม่(peer  
review / expert judgement) 
     3) การเขยีนรายงานการประเมนิตนเองแบบใหม่ 
     4) ซอ้มการประเมนิ (mock assessment)  

1. ท าใหเ้กดิสถานศกึษาทีม่มีาตรฐาน 
2. จดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง 

โดยอาจพิจารณาจากกรอบความพร้อมของ
โรงเรียน เช่น จ  านวนครูต่อนักเรียน ความพร้อม
ห้องเรียน ระบบอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด ซ่ึง
แผนพฒันาตอ้งแขง่กบัตนเองเพื่อนเลื่อนระดบั
ให้ดีขึ้น โดยดูผลจากความส าเร็จ คุณภาพ
นักเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา การแกไ้ข
ปัญหา ดา้นต่างๆให้ดีขึ้น เพื่อส่งให้ตน้สังกดั 
สถานศึกษาตอ้งออกแบบการประเมินตนเอง ตาม
บริบทและแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 

หมายเหตุ   ระดบัสถานศึกษา มี 5 ระดบั คือ  ระดบัพฒันา ,  
ระดบัปานกลาง ,  ระดบัดี , ระดบัดีเลิศ ,  ระดบัยอดเยี่ยม  
โดย สพฐ. จะด าเนินการจดัท าคู่มือการจดัระดบัของสถานศึกษาต่อไป 

ประชาสัมพันธ์  

เพื่อจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

QA—WT  
Quality Assurance  Weerawatyothin School 

งานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  

โรงเรยีนวรีวฒันโ์ยธนิ 

 

ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 33 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 



สรุป 

ประเด็นส ำคัญ 

 - สพฐ.จะไม่มีการส่งตัวชี้วัด โดยการเริ่มต้นที่จะรู้ว่าโรงเรียนมี
คุณภาพระดับใดขึ้นอยู่กับการเขียน Self-Assessment 
Report:SAR  
- การเขยีน SAR  มีรูปแบบการเขียน 3 ประเด็นคือ 
 1. โรงเรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับใด 
 2. รู้ได้อย่างไร 
 3. มีแผนพัฒนาเพื่อเลื่อนระดับอย่างไร 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ที่เขยีน Self-Assessment 
Report:SAR ด้วยตนเอง 
- กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ ประเด็นหลักที่กล่าวถึง
มีดังน้ี 
 1. สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ รมว.
กระทรวงศึกษาประกาศก าหนด 
 3. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 4. ด าเนินการตามแผน  
 5. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
 6. ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาฯ 
 7. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่ต้นสังกัด
ทุกปี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ

ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

https://youtu.be/AFxp6jm6s-M 

 
 
ไม่มีตัวชี้วัด 
ไม่มีตก ไม่มีได้  
มีแต่พัฒนา 
ไม่มีการท าฟอร์ม เพื่อเขียนรายงาน 
ไม่ใช้ ผลสอบ O-Net ในการประเมิน 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก ่
          มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                   ๑.๒ คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
          มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน  เขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 


