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ส่วนที่ 1 
         บทน ำ   

  
 
 
 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประกาศก าหนดเป็นพ้ืนที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาตาม “พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
พ.ศ. 2562” นับเป็นโอกาสของคนเชียงใหม่ที่จะพัฒนากลไกและกระบวนการปฏิรูปการศึกษา 
ที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ โดยสามารถมีการบริหารจัดการ 
ที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว ไม่ต้องอิงกับมาตรฐานและกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็นหรือไม่เอ้ือต่อส่วนกลาง  
ทั้งนี้ ต้นทุนเดิมก่อนการประกาศพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ได้มี 
ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาโดยคนเชียงใหม่ ยึดพ้ืนที่เชียงใหม่เป็นตัวตั้ง เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของคนเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ในรูปแบบของ “ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา”  
 โดยการรวมตัวของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างมีความตระหนักในปัญหาและพยายามหาทางออก
ร่วมกันในโจทย์วิกฤตของการศึกษาทั้งระบบใหญ่และระดับพ้ืนที่  
 จุดเริ่มต้นส าคัญเป็นการเปิดพ้ืนที่แห่งการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและทุกสังกัดในเชียงใหม่ เริ่มจากการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  
มีหน้าที่จัดการศึกษาและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเชียงใหม่ได้รับรู้สถานการณ์การศึกษาในพ้ืนที่เชียงใหม่ เช่น 
ความขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารจัดการ 
ความเหลื่อมล้ าของโอกาสและคุณภาพการศึกษา สถานการณ์ครูและสถานศึกษา สถานการณ์เด็ก
และเยาวชนเชียงใหม่ สถานการณ์การว่างงานและผลิตภาพแรงงานในพ้ืนที่ รวมถึงสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เชียงใหม่ เป็นต้น ประกอบกับ
สถานการณ์ในระดับประเทศที่ปรากฏผ่านสื่อและเวทีสัมมนาทางวิชาการระดับต่าง ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสถานการณ์เด็ก เยาวชน และการศึกษาเชียงใหม่ ท าให้ได้ข้อมูลแนวโน้มการศึกษาที่ชัดเจน  
และได้จุดประกายแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
 

ควำมเป็นมำ 
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ตั้งแต่นั้นมา ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559 - 2562) ซึ่งเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของภาคีและทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ตั้งแต่เริ่มต้นในการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยคนเชียงใหม่ ยึดพ้ืนที่เชียงใหม่เป็นตัวตั้ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของคนเชียงใหม่  
ในกลุ่มชนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในเชิงวิถีชีวิต ชนชั้นทางเศรษฐกิจและภูมิหลังทางวัฒนธรรม 
และถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถยืดหยุ่นได้ ซึ่งจะเป็นกระบวนการปรับตัวตามสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลง 
 หนึ่งปีแรกของการบังคับใช้พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 จากการสรุป
รายงานการติดตามของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สรุปว่า  
มีสถานศึกษาน าร่องที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 58 แห่ง และในปีการศึกษา 2563 มีสถานศึกษา 
น าร่องท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 45 แห่ง รวม 103 แห่ง จากการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  
ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่  โดยกลุ่ มผู้ ให้ข้ อมูล  เป็นผู้ บริหารสถานศึกษาและครู 
ในสถานศึกษาน าร่อง ศึกษานิเทศก์ และอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม และการประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่และร้อยละ ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย ใช้ฉันทามติของกลุ่ม สรุปข้อมูลสภาพและ
ปัญหาของการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพแนวใหม่  
2) การประกันคุณภาพที่ขาดระบบ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพ 4) การนิเทศ/ประเมินขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ และ 5) สถานศึกษาขาด 
การก าหนดกรอบ/มาตรฐานในการประกันคุณภาพของตนเอง  
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 จากข้อมูลสภาพและปัญหาการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สะท้อนว่าถึงแม้จะมี
พระราชบัญญัติที่ เ อ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระ จากระบบระเบียบข้อจ ากัด 
แบบเดิม ๆ แต่จุดอ่อนของการบริหารจัดการ โดยกลไกระดับนโยบายกลางและพ้ืนที่ยังเป็น 
การบริหารจัดการตามระบบราชการ ยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามเป้าหมายของพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา รวมถึงความไม่พร้อมทั้งปัจจัยภายในสถานศึกษาและหน่วยงานที่ก ากับ ดูแล ท าให้ไม่อาจ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปการศึกษาให้เกิดขึ้นได้  
 ในหนังสือ “การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก” (วิจารณ์ พานิช, 2563) ได้น าเสนอแนวคิดในพ้ืนที่
นวัตกรรมศึกษา สรุปว่า ควรมีการวางเป้าหมายร่วมกันมุ่งให้เกิดคุณภาพสูง และเกิดการด าเนินการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องและสืบต่อเนื่องกันทั้งระบบ ทั้งระดับประเทศ และระดับพ้ืนที่
ครอบคลุมไปทุกแห่งหน เกิดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของทุกฝ่ายในระบบ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ถึงบทบาทของส่วนกลางที่ เน้นการสนับสนุนที่ไม่ใช่การออกค าสั่ง แต่ใช้วิธีการต่าง ๆ ด้วย 
“ยุทธศาสตร์ปลดโซ่ตรวน” แก่โรงเรียน ให้ความเป็นอิสระที่จะท างาน สร้างสรรค์ เพ่ือผลลัพธ์ 

   การเรียนรู้ของศิษย์ หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ต้องเน้นทักษะ 
   แห่งอนาคต และเน้นการสร้างกระบวนทัศน์มองอนาคตให้แก่   
 ผู้ เรียน ผู้สอน และผู้บริหารการศึกษา การจัดการเรียนรู้ต้อง
พิจารณาทั้งในส่วนการเรียนโดยตรงและในส่วนกิจกรรม และการจัด
สภาพแวดล้อมที่สามารถสร้างกระบวนทัศน์ และพัฒนาทักษะการเป็น

พลเมืองโลก การเน้นความเสมอภาคทางการศึกษา จะมีผลดีต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ในภาพรวมเป็นอย่างมากด้วย โดยต้องท าเป็นขั้นเป็นตอน และอาจทดลองท าในบางพ้ืนที่ก่อน เป็นต้น  
กลไกรับผิดรับชอบที่ระบบการศึกษาคุณภาพสูงใช้เป็นกลไกเชิงซ้อนที่ใช้ข้อมูลและมีความโปร่งใส  
มีการสร้างความรู้ ความสามารถในการท าหน้าที่ครู มีการประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับโรงเรียน 
น าไปสู่วัฒนธรรมพัฒนาต่อเนื่อง และยกระดับความคาดหวังตอ่ผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ ประเทศที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนมีคุณภาพสูงของโลก มีการจัดระบบการศึกษา  
ที่ถูกต้อง และลักษณะร่วมส าคัญของระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง มี 8 ประการ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์
และภาวะผู้น า 2) ก าหนดมาตรฐานสูงหรือท้าทาย 3) มุ่งสร้างความเท่าเทียม 4) ผู้สอนและผู้น า
การศึกษาคุณภาพสูง 5) มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันทั้งในระดับนโยบายถึงปฏิบัติการ 6) แนวทางการจัดการและ
ระบบรับผิดรับชอบที่สะท้อนผลลัพธ์ที่ผู้เรียน 7) แรงจูงใจของนักเรียน 
และ 8) มุ่งเรียนเป็นพลโลกและเพ่ืออนาคต ซึ่งผู้บริหารระบบการศึกษา
ของประเทศไทยควรท าความเข้าใจและน ามาปรับใช้ในประเทศ  
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โดยต้องท าอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน การสร้างความเข้าใจและร่วมกันสร้าง Alignment โดยเน้นแนวทาง
ในการบริหารจัดการองค์กรที่มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน (Clear direction) ผ่านกระบวนการสื่อสาร 
(Communication) และความร่วมมือ (Collaboration) เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ 
 จากเหตุผลข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจจัดท าแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ (Area Base Education Quality Assurance : ABEQA) โดยเป็นแนวทางการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันของ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายและผลลัพธ์หลักอยู่ที่ “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา”  ผ่านกระบวนการ
ออกแบบการท างานร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน ซึ่งแนวคิดนี้จะท าให้มีการก าหนด
เป้าหมายและผลลัพธ์หลักที่ชัดเจน มีการออกแบบแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน  
ใช้การสื่อสารสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ลงมือการด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 1. เพ่ือจัดท าเอกสารเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
 2. เพ่ือให้สถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางการด าเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
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 แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำน ำร่องในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ (Area Base Education  
Quality Assurance : ABEQA) หมายถึง แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านชุมชนทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประกอบด้วย 3Q 
ได้แก่ Quality Network (เครือข่ายคุณภาพ) Quality Coaching (การให้ค าปรึกษาท่ีมีคุณภาพ) และ 
Quality Management (การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ) 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนในการ
ด าเนินงานส าหรับการประกันคุณภาพภายใน การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ของสถานศึกษาน าร่อง และการประเมินคุณภาพภายนอก ส าหรับสถานศึกษาน าร่อง และสอดคล้อง
กับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ หรือ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกลไกในการจัดการศึกษาเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำน ำร่อง หมายถึง วิธีการ ขั้นตอน
หรือรูปแบบที่ได้จากการศึกษาของผู้เกี่ยวข้องซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการศึกษา
ร่วมกันของสถานศึกษาน าร่อง หน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่หรือผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา การน านวัตกรรมการศึกษาไปใช้  การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาทาง 
การศึกษา และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะท าให้สถานศึกษาน าร่องสามารถ  
บริหารและจัดการศึกษาในพ้ืนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
และสามารถจัดการศึกษาร่วมกันในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
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 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ หมายถึง พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในสมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ  
ที่เป็นไปตามที่สถานศึกษาน าร่องก าหนดขึ้น และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้ เรียนของ
สถานศึกษาน าร่องทีใ่ช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564 
 สถำนศึกษำน ำร่อง หมายถึง โรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งรุ่น 1 และ รุ่น 2 จ านวน 104 โรงเรียน 
 พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง พ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้
เป็นพ้ืนที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
พ.ศ. 2562 โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมกันบริหารพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้สถานศึกษาน าร่อง คิดค้น พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ  
การเรียนรู้ ในการพัฒนาสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการ จ าเป็น ความสนใจ และบริบทที่มีความหลากหลายของแต่ละพ้ืนที่ โดยสถานศึกษา 
น าร่องสามารถบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้กลไกความร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
และสามารถขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
 
  
 
 1. ได้แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 



ส่วนที� 2
แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ที�มุ่งผลสัมฤทธิ�ทางการศึกษาของสถานศึกษานําร่อง

ในพื�นที�นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(Area Base Education Quality Assurance : ABEQA)
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ส่วนที่ 2 
 แนวทางการด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที่มุ่งผลสัมฤทธิท์างการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่

(Area Base Education Quality Assurance : ABEQA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (Area Base Education Quality 
Assurance : ABEQA) โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านชุมชนทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ประกอบด้วย 3Q ได้แก่ Quality Network (เครือข่ายคุณภาพ) Quality 
Coaching (การให้ค าปรึกษาที่มีคุณภาพ) และ Quality Management (การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ) รายละเอียดดังนี้ 
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  การด าเนินงานส าหรับเครือข่ายคุณภาพ เป็นการด าเนินงานร่วมกันของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานต้นสังกัด สถาบันอุดมศึกษา สมาคม 
มูลนิธิ องค์กรเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกลไกหนุนเสริมการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาน าร่องที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Quality Network (เครือข่ายคุณภาพ) 
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  1.1 การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Setting Goal) เป็นการเริ่มต้นของการด าเนินงาน 
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสร้างการรับรู้  
สร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับแนวคิดใหม่
ให้มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน  
 
  1.2 การพัฒนากลไกความร่วมมือ (Participation) เป็นการสร้างทีมงานที่ใช้การมีส่วนร่วม
ระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สถานศึกษาน าร่อง 
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาหรือคณะท างานที่มีตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยต้นสังกัด  
พ่ีเลี้ยงและสถานศึกษาน าร่องเข้าร่วม  
 
  1.3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Training) เป็นการพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานศึกษาน าร่อง หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ
สถานศึกษาน าร่อง และพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาน าร่อง คณะครูที่รับผิดชอบงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผล
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาน าร่องเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพในของสถานศึกษา   
 
  1.4 การให้ค าปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ (Consulting) เป็นการรับฟังสภาพ
การด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของสถานศึกษาน าร่อง โดยทีมเครือข่ายคุณภาพที่มี 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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  1.5 การลงพื้นที่ (Site - Visit) เป็นการเสริมสร้างให้ก าลังใจและตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่จริง 
โดยทีมเครือข่ายคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย และหน่วยงานต้นสังกัด 
เพ่ือให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาน าร่องอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
  1.6 การแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนและเผยแพร่ผลงาน (Public Relations : PR) เป็น 
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
น าร่องกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) เพ่ือการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และน าเสนอผลการด าเนินงานโดยเฉพาะ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สะท้อนสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาน าร่อง 
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  การให้ค าปรึกษาที่มีคุณภาพ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาหรือ
คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาน าร่อง มีแนวทางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.1 การปรับแนวคิดใหม่ (Mindset) เป็นการปรับมุมมอง แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาหรือคณะอนุกรรมการบุคลากรของสถานศึกษาน าร่องทุกคน และเครือข่ายคุณภาพ 
อย่างจริงจัง โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมชี้แจง การศึกษา 
ดูงาน เป็นต้น 
 
 
 

2. Quality Coaching (การให้ค าปรึกษาที่มคีุณภาพ) 
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  2.2 การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Setting Goal) เป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
ลักษณะวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนส าหรับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่และรายสถานศึกษาน าร่อง จัดท าปฏิทิน 
การท างานร่วมกัน พร้อมทั้งการจัดท าข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละปีการศึกษาระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาน าร่อง   
 
  2.3 การพัฒนา Platform เป็นการออกแบบฐานข้อมูลที่ลดภาระและความซ้ าซ้อน 
ในการจัดเก็บข้อมูลที่ครบถ้วน สอดคล้องกับการจัดการศึกษาทั้งด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านบุคลากร
ทางการศึกษา และด้านสถานศึกษาที่ครอบคลุมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในและ 
การประเมินภายนอกส าหรับสถานศึกษาน าร่อง เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบและสามารถ
น าไปใช้ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการให้ค าปรึกษา 
ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาที่เป็นระบบทั้งระดับจังหวัด ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และ
ระดับสถานศึกษาน าร่อง  
 
  2.4 การแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกัน (Share and Learn)  
เป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจาก 
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง  
เน้นการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
หรือคณะอนุกรรมการร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาน าร่อง 
ตามท่ีไดต้กลงไว้ มีแนวทางดังนี้  
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   (1) ศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาน าร่องอย่างเข้าใจ 
   (2) ร่วมกันก าหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง 
   (3) ประชุมแลกเปลี่ยนเพ่ือสร้างความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาน าร่องทุกฝ่ายก่อนที่จะด าเนินการ 
   (4) น าเสนอข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   (5) สร้างเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง 
   (6) ร่วมกันด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องตามแผนที่ก าหนดไว้ 



16 

 

 

   (7) สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตลอดจนการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาน าร่อง 
 
  2.5 การติดตามและให้ค าปรึกษา (Audit and Mentoring) เป็นการติดตามและ 
ให้ค าปรึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากร่องรอยที่เกิดขึ้นจริง โดยบันทึกร่องรอยที่พบ (Objective 
Evidence) จากสภาพการปฏิบัติงานจริงโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาน าร่อง โดยใช ้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ ตรวจสอบร่องรอยการด าเนินงาน การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน เป็นต้น 
 
  2.6 ร่วมตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นการ
ด าเนินงานตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาน าร่องโดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาหรือคณะอนุกรรมการ หน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะพ้ืนฐาน สมรรถนะ
หลักของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
  2.7 น าเสนอรายงานผลการพัฒนา การติดตาม และการตรวจสอบ เป็นการจัดท า Audit 
Report เพ่ือบันทึกผลการติดตาม ตรวจสอบ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สามารถสะท้อนผลการติดตาม 
ตรวจสอบทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การรายงานผลผ่านออนไลน์ เป็นต้น  
 
  2.8 ปรับปรุงแนวทางการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ เป็นการด าเนินงานให้ค าปรึกษา
และข้อเสนอแนะหลังจากที่สถานศึกษาได้รับข้อเสนอแนะแล้วโดยเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาหรือคณะอนุกรรมการหรือหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาน าร่อง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ  
และแนะน าเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะต้องก าหนดข้อตกลงส าหรับการด าเนินงานกับผู้บริหารในระดับที่เก่ียวข้องด้วย 
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  การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง มีแนวทางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.1 Mindset: การเตรียมความพร้อม 
   1) สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่คณะครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
น าร่องทุกคน เกี่ยวกับความจ าเป็นและความส าคัญของการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาน าร่อง  
   2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา สาเหตุ และก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี  
โดยคณะครูและบุคลากรของสถานศึกษาน าร่องและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 

3. Quality Management (การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ) 
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   3) ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการวิ เคราะห์ผลการจัดการศึกษาและรับฟัง 
ความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้น าหมู่บ้านหรือชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะครูและนักเรียน 
   4) ร่วมกันพิจารณาเป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียนของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมทั้งเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนของหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนที่จะน ามาใช้เป็นข้อมูล 
ในการก าหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องที่มุ่งสู่การคิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.2 Planning: การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
   การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาน าร่องที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง มีแนวทางดังนี้     
   3.2.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง  
    แนวทางการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
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  กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้ 
    1) แต่งตั้งคณะท างานภายในสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาข้อมูลส าหรับ
การสร้างกรอบแนวคิดหลัก โดยเป็นการศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กฎกระทรวงว่าการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา สภาพบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษาน าร่อง 
ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม ฯลฯ 
    2) คณะท างานใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่องค์กรแห่งคุณภาพ และการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียน ดังนี้ 
     2.1) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการปรับ ชุดความคิด (Mindset) ให้กับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
น าร่องตามนโยบายการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 
     2.2) วิเคราะห์บริบทเชื่อมโยง
นโยบาย เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบท
ของสถานศึกษาน าร่อง ทบทวนผลการจัดการศึกษา 
ที่ผ่านมา เชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดหลักและสภาพ
บริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษาน าร่อง 
     2.3) ก าหนดวิสัยทัศน์ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เป็นการก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพ
หรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาน าร่อง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ผลลัพธ์ที่ประสงค์ของสถานศึกษา 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ที่มีตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายเน้นผลสัมฤทธิ์  
ทางการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
     2.4) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นการก าหนด
ชื่อมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการ ก าหนดประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากทุกภาคส่วน เช่น มาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน มาตรฐานด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการ เป็นต้น 
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     2.5) ประชาพิจารณ์ พิจารณา เห็นชอบและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง เป็นการรับฟังข้อเสนอแนะและร่วมกันพิจารณา
มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่จะน ามาใช้ใ นสถานศึกษาน าร่อง ซึ่งต้องผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วสถานศึกษาน าร่องจึงด าเนินการ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน โดยอาจแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ตัวอย่างของการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสามารถสรุปแนวทางการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาน าร่องออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 
 
                   สถานศึกษาน าร่องก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้นใหม่ 
 
      แนวทางที่ 1 สถานศึกษาน าร่องก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้นใหม่ โดยมี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ บริบทของสถานศึกษาน าร่องรวมถึงก าหนด 
ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย หลักเกณฑ์การตัดสินในแต่ละระดับคุณภาพไว้อย่างชัดเจน เช่น 
       (1) การก าหนดชื่อมาตรฐานการศึกษา ที่สะท้อนถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาน าร่องที่ชัดเจน 
       (2) มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดขึ้นสอดคล้องกับขอบข่ายและภารกิจ
ของสถานศึกษาน าร่อง สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์
และเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพชัดเจนสอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน
การศึกษา 

แนวทางท่ี 1  
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       (3) ประเด็นการพิจารณาในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ
การศึกษา สามารถปรับใช้ได้ดังนี้ 
        (3.1) ก าหนดประเด็นการพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
        (3.2) ก าหนดหลักเกณฑ์การตัดสินในแต่ละประเด็นการพิจารณา 
ที่สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม/ภาระงานที่สถานศึกษาน าร่องได้ด าเนินการอยู่แล้ว 
        (3.3) ก าหนดหลักเกณฑ์การตัดสินในแต่ละระดับคุณภาพตาม 
ความเหมาะสมยกตัวอย่างการตัดสินระดับคุณภาพ (กรณีที่สถานศึกษาน าร่องก าหนดเป็นมาตรฐาน
การศึกษา) 
        (3 .4 )  การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
อาจเลือกใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งตามความเหมาะสม โดยสามารถปรับใช้ตารางการเปรียบเทียบ
ระบบการให้ระดับคุณภาพได้ ดังนี้ 
 

ระบบ
ตัวเลข 

ระบบ
ตัวอักษร 

ระบบร้อยละ 
ระบบท่ีใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐานการศึกษา 

5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 
4 A 80 – 100 ยอดเยี่ยม เหนือความคาดหวัง 

ผ่าน 

3.5 B+ 75 – 79 
ดีเลิศ 

สามารถ 3 B 70 – 74 
2.5 C+ 65 – 69 

ดี 
2 C 60 – 64 

ก าลังพัฒนา 1.5 D+ 55 – 59 
ปานกลาง 

1 D 50 – 54 
0 F 0 – 49 ก าลังพัฒนา ริเริ่ม ไม่ผ่าน 

   
 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง ดังนี้ 
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     ตัวอย่างที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง พ.ศ. 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีประเด็นการพิจารณา ได้แก่  
        1) ด้านสุขภาวะ ทัศนะเชิงคุณค่าต่อความดี ความงาม และความจริง  
        2) ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ และสมรรถนะตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
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     มาตรฐานที่ 2 ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา มีประเด็นการพิจารณา ได้แก่ 
        1) การพัฒนาระบบของหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
        2) การจัดท าและพัฒนาระบบชุมชนการเรียนรู้ของครู  
        3) การจัดท าและพัฒนาระบบสนับสนุนของฝ่ายวิชาการระบบ
สนับสนุนของฝ่ายวิชาการ  
        4) การจัดท าและพัฒนาระบบการท างานของฝ่ายสนับสนุนทั่วไป 
        5) การตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา 
 
     ตัวอย่างที่ 2 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนชุมชน 
บ้านบวกครกน้อย (โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย, 2563)  
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     มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ 
      มาตรฐานที่ 1 ด้านเด็ก 
      มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา 
      มาตรฐานที่ 3 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
      มาตรฐานที่ 4 ด้านงบประมาณ 
      มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม 
     มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ 
      มาตรฐานที่ 1 ด้านนักเรียน 
      มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา 
      มาตรฐานที่ 3 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
      มาตรฐานที่ 4 ด้านงบประมาณ 
      มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม 
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          มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาน าร่องปรับเพิ่มเติม 
          จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
     แนวทางที่ 2 มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาน าร่องปรับเพิ่มเติมจาก
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับเพ่ิมประเด็นการพิจารณาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาภาระงานที่ปฏิบัติและลดความซ้ าซ้อนในการประเมิน น าเทคโนโลยีมาใช้  
ในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ
ด าเนินการได ้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1) ก าหนดชื่อมาตรฐานการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ก าหนดไว้ 
       1.1) มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แนวทางท่ี 2  
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       1.2) มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน 
ได้แก ่
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ปรับเพ่ิมประเด็นการพิจารณา 
เพ่ือลดการซ้ าซ้อนในการประเมินและลดภาระให้แก่ครูผู้สอน เช่น 
         - เพ่ิมผลการประเมินสมรรถนะในประเด็นการพิจารณาให้สอดคล้อง
กับผลการประเมินที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ 
         -เพ่ิมประเด็นการพิจารณาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์
ของแต่ละสถานศึกษาน าร่อง 
         - เพ่ิมประเด็นการพิจารณาจากโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษา
ได้รับการคัดเลือก 
         - ก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละประเด็นการพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ภารกิจเฉพาะของสถานศึกษาน าร่อง 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ปรับประเด็นการพิจารณาให้สอดคล้องการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น 
        - การน าเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การประเมินผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครู มาก าหนดเป็นประเด็นการพิจารณาเพ่ือลดภาระงานและ
สามารถน าไปใช้ในการขอเลื่อนวิทยฐานะของครู 
        - ปรับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) มาใช้ก าหนดเป็นประเด็นการพิจารณา 
        - การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ง่ายต่อ
การกรอกข้อมูล ลดการใช้เอกสาร ลดการท างานซ้ าซ้อน และสามารถประเมินผลได้ทุกมิติ รวดเร็ว 
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          มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาน าร่องใช้ 
          ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ หรืออ่ืนๆ  
          ตามความเหมาะสม 
     แนวทางที่ 3 มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาน าร่องใช้ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
      สถานศึกษาน าร่องสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาและประเด็นการพิจารณา
ของกระทรวงศึกษาการที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดบัปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ทั้ง 2 ระดับ สามารถด าเนินการได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (1) ก าหนดชื่อมาตรฐานการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดไว้ 
       1.1) มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
       1.2) มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก ่
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แนวทางท่ี 3  
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    3.2.2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1) แต่งตั้งคณะท างาน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้สอน ผู้เรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ และสร้างความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ เพ่ือก าหนดปฏิทินและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการบรรลุของวัตถุประสงค์พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง  
     2) สร้างความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง โดยร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เพ่ือน าไปใช้ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 - 5 ปี  
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     3) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง โดยมี 2 ประเภท ดังนี้ 
       3.1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง ระยะกลาง 3 - 5 ปี 
(School Development Plan : SDP) โดยสถานศึกษาสามารถน าแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของปัจจัยภายในสถานศึกษา 
วิเคราะห์โอกาส และอุปสรรคของปัจจัยภายนอกสถานศึกษาประเมินสถานภาพของสถานศึกษา ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ก าหนดกรอบกลยุทธ์/กลยุทธ์การพัฒนา ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม
รองรับพร้อมประมาณการงบประมาณ ทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา   
       3.2) แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) เป็นการน าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการวิเคราะห์ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์ประมาณ
การงบประมาณรายรับ รายจ่าย จัดล าดับความส าคัญของโครงการ พร้อมกับจัดท ารายละเอียดของโครงการ 
กิจกรรมที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง ทั้งนี้สถานศึกษาน าร่องต้องน าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าของสถานศึกษาน าร่อง เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบก่อนน าไปใช้จริง 
     4) สร้างการยอมรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง  
โดยด าเนินการประชุมชี้แจง มอบหมายการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพ่ือการแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ก าหนด
หน้าที่  ความรับผิดชอบและวิธีการท างานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคน 
ในสถานศึกษา 
   
 3.3 Implementation: การด าเนินงานตามแผน 
   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดนั้น สถานศึกษาต้องมี
ระบบกลไกการบริหารและจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา และมีการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใช้การบูรณาการกลไกการบริหารและจัดการ มีแนวทางดังนี้  
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     1) การท างานเป็นทีม (Teamwork) โดยใช้การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA อันประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน (Do) การตรวจสอบประเมิน (Check) 
และการปรับปรุงแก้ไข (Act) ซึ่งเป็นวงจรการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่เน้นให้เป็นพื้นที่เรียนรู้
ที่ดีระหว่างคณะครู ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียน 
     2) การใช้หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ที่มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
     3) การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) เ พ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและผู้ เกี่ยวข้อง ให้สามารถแลกเปลี่ยนมุมมอง  
เสนอแนวทางการด าเนินงานที่ดี การสะท้อนปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกลับไปพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน หลักสูตร และ 
การเรียนการสอน 
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     4) การนิเทศภายใน (Supervision) เพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลให้เป็นงานประจ า การจัดการความรู้ ระบบการศึกษาบทเรียน (Lesson Study)  
การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของสถานศึกษา 
     5) การติดตามและสนับสนุนงานวิชาการ (Audit and Mentoring) ทั้งด้าน
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษากับผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   นอกจากนี้ สถานศึกษาควรจัดระบบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ระบบพัฒนาครูและบุคลากร 
ระบบการจัดการสภาพแวดล้อม ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบบการนิเทศภายใน เป็นต้น ซึ่ง
เป้าหมายส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คือ วัฒนธรรมคุณภาพ  
ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
 
  3.4 Evaluation: การประเมินคุณภาพการศึกษา 
   3.4.1 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาน าร่อง (Evaluation Result & Review)  
เป็นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาน าร่องเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาน าร่อง  
มีแนวทางดังนี้ 
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    1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
จากผู้มีสวนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู นักเรียน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาน าร่อง โดยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาน าร่อง ด าเนินการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนี้  
     ขั้นที่ 1 วางแผนการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมินคุณภาพหรือ
การตรวจติดตามประจ าปีร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
     ขั้นที่ 2 เตรียมการประเมินคุณภาพภายในหรือ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พัฒนา Platform ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในที่เป็นระบบ 
ก าหนดรายละเอียดส าหรับการทบทวนรายงานและพิจารณารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาน าร่อง พัฒนาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ (Audit Schedule) จัดท า Audit 
Checklist เป็นต้น 
     ขั้นที่ 3 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในหรือ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การสังเกต การสัมภาษณ์  
การตรวจสอบร่องรอยการด าเนินงาน การประเมินคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น โดยอาจจะบันทึกร่องรอย
ที่พบ (Objective Evidence) อย่างเป็นระบบ โดยไม่ควรสร้างภาระให้แก่ครู แต่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง (Student Learning Outcome) และด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
     ขั้นที่ 4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหรือ ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ประชุมน าเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หรือ ผลการ
ตรวจสอบ ติดตาม ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite โดยจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) หรือ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ (Audit Report) 
เป็นต้น เพ่ือน าไปใช้ในการสะท้อนผลการประเมินคุณาภาพภายใน การติดตาม ตรวจสอบทั้งใน 
ระดับบุคคลและหน่วยงาน ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) เป็นต้น 
     ขั้นที่ 5 การปฏิบัติการแก้ไข / การติดตาม ตรวจสอบซ้ า (Follow up) ส าหรับ
ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินการโดย 
การก าหนดปฏิทิน แนวทางร่วมกันของผู้ท าหน้าที่ติดตามและผู้ถูกติดตาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไข
การด าเนินงาน ผลการด าเนินงานที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะต้อง
ก าหนดข้อตกลงส าหรับการด าเนินงาน และหากพบว่าไม่มีการด าเนินงานแก้ไขตามข้อตกลง ควรสรุป
ข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
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    2) การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือให้คณะครูได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา  
ในส่วนที่รับผิดชอบหรือน าไปใช้ในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อไป 
    3) การน าผลการประเมินคุณภาพภายในและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาน าร่องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นการน าผล
การประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา และปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การด าเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผล เป็นต้น โดยสถานศึกษาควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามผล ก าหนด
ปฏิทินปฏิบัติงานติดตามผล วิเคราะห์และก าหนดกรอบพร้อมกับสร้างเครื่องมือติดตามผลจัดท า
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการติดตามอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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   3.4.2 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง การจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report :  SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง  
ต้องน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
และจัดส่งรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลและคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาเป็นประจ าทุกปี รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : 
SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ดี ต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ที่ก าหนดไว้ โดยสถานศึกษาต้องรวบรวมข้อมูลสารสนเทศข้อมูลทั่วไปและผลการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละมาตรฐานไปจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตาม
รูปแบบรายงานที่สถานศึกษาก าหนด ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน น าเสนอข้อมูล 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระส าคัญของรายงานผลการประเมินตนเองอาจแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

 

   ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
   ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อธิบายถึง
วิธีการด าเนินงาน ระดับคุณภาพของประเมิน หลักฐานอ้างอิงที่สอดคล้องกับผลการประเมินในแต่ละ
มาตรฐาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ 
   ส่วนที่ 3 นวัตกรรมการศึกษาที่น ามาใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    นอกจากนี้สถานศึกษาควรสะท้อนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง อาจแนบภาคผนวกที่น าเสนอ
หลักฐานข้อมูลส าคัญหรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม น าเสนอรายงานผลการประเมิน
ตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นประจ าทุกปี เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สถานศึกษาแต่ละแห่งและหน่วยงานต้นสังกัด ต้องน าข้อมูลจากรายงานผล
การประเมินตนเองและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง 
ยั่งยืนต่อไป 
   3.4.3 การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาน าร่อง (External School 
Review) โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และ
ตามค าแนะน าของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา  
อย่างต่อเนื่อง มีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
    1) สร้างความเข้าใจ (Mindset) เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาน าร่องที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Learning Outcome) อย่างแท้จริง
ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาน าร่อง  
โดยร่วมกันก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
    2) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาน าร่อง
โดยเน้นการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในและผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student 
Learning Outcome) เป็นส าคัญ โดยใช้การมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาน าร่อง เครือข่ายคุณภาพ และพ่ีเลี้ยงคุณภาพ  
     ส าหรับสถานศึกษาน าร่องที่ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในทุกสามปีต้องได้รับ 
การประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 
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    (1) ผลลัพธ์ที่ พึ งประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) 
ระดับชาติและพ้ืนที่ 
    (2) เกณฑ์สมรรถนะ 2 กลุ่ม ได้แก ่ 
     (ก) สมรรถนะพ้ืนฐาน หมายถึง สมรรถนะในความฉลาดรู้พ้ืนฐาน 4 ด้าน ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
     (ข )  สมรรถนะหลัก หมายถึ ง  สมรรถนะทั่ ว ไปด้ านต่าง ๆ ที่ เกิดจาก 
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะอย่างบูรณาการ ในการคิด การท างาน และ  
การแก้ปัญหาในสถานการณ์หลากหลาย เช่น สมรรถนะด้านการจัดการตนเอง การสื่อสาร การคิด  
ขั้นสูง การรวมพลังท างานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
    โดยสถานศึกษาน าร่องจะผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
ในระดับชั้นสูงสุดของ ทุกช่วงชั้น ในกรณีดังนี้ 
     (1) ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในกลุ่มสมรรถนะพ้ืนฐาน อย่างน้อย 
2 ด้าน ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 และอีก 2 ด้าน ที่ เหลือไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 40 ยกเว้นกรณีผู้เรียนที่เป็น
เด็กพิเศษ  
     (2) ผู้ เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในกลุ่มสมรรถนะหลักทั่วไป  
อย่างน้อย 2 ด้าน ในระดับ “สามารถ” ของแต่ละช่วงชั้นนั้น ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เริ่มต้น 
ก าลังพัฒนา สามารถ และเหนือความคาดหวัง ยกเว้น กรณีผู้เรียนที่เป็นเด็กพิเศษ 
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    3) แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่มาจากหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากหน่วยงาน 
ต้นสังกัด เครือข่ายคุณภาพ พ่ีเลี้ยงคุณภาพหรือ สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือร่วมกันจัดท ารายละเอียด 
การประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษา 
น าร่องที่ต้องน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาน าร่อง 
    4) พัฒนาสมรรถนะผู้ท าหน้าที่ผู้ประเมินภายนอก เพ่ือการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาและพัฒนา Platform ส าหรับการรายงานผล 
การประเมินตนเองของสถานศึกษน าร่องและการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษน าร่อง 
ในรูปแบบ Online ส าหรับใช้ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ให้ค าปรึกษาเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาน าร่องและเป็นฐานข้อมูลส าหรับหน่วยงานต้นสังกัด  
    5) ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Share and 
Learn) และเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Learning Outcome) ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาโดยผู้ประเมินภายนอก 
    6) สรุปและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาน าร่อง เพ่ือให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะน าสถานศึกษาน าร่องผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ระบบ Online เป็นต้น 
    7) ติดตามและให้ค าปรึกษา  (Audit and Mentoring) สถานศึกษาน าร่อง 
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้เป็นข้อมูล
ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
    8) ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาน าร่องที่ไม่มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดโดยประสานงานกับ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หน่วยงาน องค์กร หรือ
สถาบันที่มีผลงานด้านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน า 
ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาน าร่องและรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาทราบ 
    9) ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  เป็นการเผยผลงานของ
สถานศึกษาน าร่องที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นแบบอย่างของ
การพัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมการพัฒนาให้แก่สถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอ่ืน  ๆเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาน าร่องต่อไป 



ส่วนที� 3
การดําเนินงาน
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ส่วนที่ 3 
การด าเนินงาน 

 
แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

สถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (Area Base Education Quality 
Assurance : ABEQA) โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านชุมชนทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) มีการด าเนินงานอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ การด าเนินงานระดับสถานศึกษาน าร่อง 
และการด าเนินงานระดับเครือข่ายคุณภาพ 
 

 
 
 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาน าร่องในช่วงเปลี่ยนผ่านในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

 

 
ระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาน าร่องที่มีเป้าหมายเฉพาะ 

ส าหรับพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดเชียงใหม่ 
(สุบัน พรเวียง และมนต์นภัส มโนการณ์, 2564) 

 

การด าเนินงานระดับสถานศึกษาน าร่อง 
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จากผลการศึกษาของสุบัน พรเวียง และมนต์นภัส มโนการณ์ (2564) เกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาน าร่องที่มีเป้าหมายเฉพาะ ส าหรับพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีสามารถส าคัญที่สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาน าร่องส าหรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีข้ันตอนที่ส าคัญ
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาน าร่อง ได้แก่  

(1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
(2) จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษา  
(3) ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
(4) จัดประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน  
(5) ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา  
(6) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง และ  
(7) สร้างวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษา ที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง         
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มที่ 1 มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาน าร่องพัฒนาขึ้นใหม่  สถานศึกษาน าร่อง
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการพิจารณาที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์   
พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษาน าร่องทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจ านวน 3 - 5 มาตรฐาน  

กลุ่มที่ 2 มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาน าร่องปรับใช้ สถานศึกษาน าร่องใช้มาตรฐาน
การศึกษาและปรับประเด็นการพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทั้ง 2 ระดับเป็นหลัก แต่ปรับประเด็น
การพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของสถานศึกษาน าร่อง  

กลุ่มที่ 3 มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาน าร่องใช้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
โดยสถานศึกษาน าร่องใช้มาตรฐานการศึกษาและประเด็นการพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 ทั้ง 2 ระดับ 
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กลไกการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง ส าหรับพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

 
กลไกการขับเคลื่อนการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง  
ส าหรับพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดเชียงใหม่ (สุบัน พรเวียง, 2564) 

 

กลไกการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง ส าหรับพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 

  

1) ด้านคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกและสรรหา เพ่ือเข้ามาท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน 
ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง ส าหรับพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดจ านวนคณะกรรมการไม่เกิน 15 คน มีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่
ทีส่อดคล้องในแต่ละระดับ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับ
สถานศึกษาน าร่อง 

 

การด าเนินงานระดับเครือข่ายคุณภาพ 
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2) ด้านบทบาทหน้าที่  
 

เป็นภารกิจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ      การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษาน าร่อง ส าหรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
จังหวัด ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับสถานศึกษาน าร่อง 

 

3) ด้านกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
 

เป็นขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผน , ขั้นที่ 2      
การก าหนดเป้าหมาย, ขั้นที่ 3 การด าเนินงาน, ขั้นที่ 4 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา และข้ันที่ 5 การปฏิบัติการแก้ไข
หรือการติดตาม ตรวจสอบซ้ า (Follow up)  

 

4) ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน  
 

เป็นสภาพที่เกิดขึ้นหลังจากการด าเนินงานตามกลไกการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง ส าหรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยอาจจัดท าเป็นเล่มรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละระดับ โดยอาจใช้รูปแบบ          
ในลักษณะของเอกสาร และ Platform ผ่านเครือข่ายออนไลน์ เพ่ือการรายงานผลการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 4.1) ผลผลิต เป็นผลการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ ตามกลไกลการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาน าร่อง ส าหรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถด าเนินงานตาม
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 4.2) ผลลัพธ์ เป็นผลการด าเนินงานที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน าร่องที่ก าหนดไว้ ซึ่งด าเนินงานตามกลไก  
การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง ส าหรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ และ 4.3) ผลกระทบ เป็นความพึงพอใจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาน าร่อง ครูผู้สอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และนวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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 แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (Area Base Education Quality 
Assurance : ABEQA) ที่ได้น าไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
น าร่องและมีผลงานการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมีดังนี้ 
 

 

1) โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

  

 

2) โรงเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

  

 

3) โรงเรียนบ้านพุย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
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1) โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 
 

 
 

รูปแบบการปฏิบัติงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย  
(โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย, 2563) 

 
 
 
 

1) โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
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รายละเอียดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย มีดังนี้ 
 
     1. วางแผน (Planning)  

 

โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
1.1 ท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถึงประเด็นส าคัญ อาท ิ
- การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคืออะไร 
- สถานศึกษาน าร่องคืออะไร ส าคัญอย่างไร 
- การก าหนดมาตรฐานการศึกษาภายใต้สถานศึกษาน าร่อง 
- สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

เห็นคุณค่าของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
1.2 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
 
     2. วิเคราะห์ (Analyzing)  
 

โรงเรียนได้ด าเนินการดังนี้ 
2.1 วิเคราะห์บริบทของโรงเรียนโดยการท า SWOT 
2.2 วิเคราะห์นโยบายและทิศทางการปฏิรูปการศึกษา 
2.3 ศึกษาพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

 
     3. ลงมือปฏิบัติ (Doing) 
 

การลงมือปฏิบัติต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมและเป็นระบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ความต่อเนื่องในการด าเนินงานและมีคุณภาพเดมมิ่งได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
ครบวงจร PDCA ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา (Check) และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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3.1 การวางแผน (Plan) มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
มาตรฐานที่ 4 ด้านงบประมาณ 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านนักเรียน 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
มาตรฐานที่ 4 ด้านงบประมาณ 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม 

3.1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายจากมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.1.3 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและวิธีการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.1.4 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานแต่ละประเด็น 
3.1.5 ก าหนดระยะเวลาเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและวางแผนการเก็บข้อมูล 
3.1.6 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติประจ าปี 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

3.2 ปฏิบัติตามแผน (Do) ในขั้นนี้เป็นการศึกษามาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ที่มี        
แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

3.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท างานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนด 

3.2.2 ก ากับติดตามการท างานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
3.2.3 ให้มีการนิเทศ แนะน า และปรึกษา 
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3.3 การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (Check) มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

3.3.1 วางกรอบการตรวจสอบและการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.3.2 สร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน 
3.3.3 ก าหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
3.3.4 วางแผนการวิเคราะห์/สรุปและรายงานผล 
3.3.5 ด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
3.3.6 สรุปการตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
 

3.4 การพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act) มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
น าผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์  วางแผนการแก้ไข 

ปรับปรุง การปฏิบัติงานในส่วนที่เป็นจุดที่ควรพัฒนาและไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
ตามแนวทางที่สถานศึกษาได้ก าหนด 
 
     4. ตรวจสอบ ติดตาม (Checking)  
 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง ด าเนินการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน ตามปฏิทิน     
การปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และงานที่เกี่ยวข้อง 

 
     5. ประเมิน ปรับปรุง แก้ไข (Evaluating)  
 

ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบใน       
การประเมินผล ก าหนดให้มีการประเมินอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และมีการจัดท ารายงานผล  
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชุมชน  
บ้านบวกครกน้อยต่อหน่วยงานต้นสังกัด น าผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสถานศึกษา             
ให้มีคุณภาพต่อไป 
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2) โรงเรียนบ้านพระนอน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

 
 

 
 

รูปแบบการปฏิบัติงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพระนอน 
(โรงเรียนบ้านพระนอน, 2563) 

 
 
 
 
 
 

2) โรงเรียนบ้านพระนอน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
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รายละเอียดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านพระนอน มีดังนี้ 
 

ปัจจัยน าเข้า 
 

1. ปรัชญาการศึกษาโรงเรียน  
 

ปรัชญาการศึกษาโรงเรียน คือ ระบบคิดและจิตวิญญาณ ส าคัญกว่าความรู้ 
  

“ถ้าฉันมีระบบคิดท่ีดีมีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม  
ฉันสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและสามารถช่วยเหลือสังคมได้” 

 
2. วิสัยทัศน์โรงเรียน  
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านพระนอนเป็นสถานศึกษาที่สร้างผู้น าโดยการพัฒนา 
ระบบการคิด และจิตวิญญาณของผู้เรียน เพ่ือรับใช้สังคม 

 
3. กระบวนการบริหาร  
 

กระบวนการบริหาร คือ ทิศทางของหน่วยงาน กลุ่มงาน หรือการด าเนินงานในหน้าที่ต่าง ๆ 
ให้ใช้ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
4. การพัฒนาหลักสูตร  
 

การพัฒนาหลักสูตร คือ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้าน
การวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และอ่ืน ๆ เพ่ือให้
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ 
 

5. การจัดการเรียนรู้  
 

การจัดการเรียนรู้ คือ กิจกรรม 4 ด้านดังนี้ 
1) การจัดการหลักสูตร 
2) การจัดการเรียนการสอน 
3) การวัดผล 
4) การประเมินผลการเรียนรู้หลังการเรียนการสอน 

ปัจจัยน าเข้า 
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กระบวนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติที่ก าหนดไว้ตาม 
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 37 ก าหนดให้สถานศึกษาน าร่องจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและมีการประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์           
ทางการศึกษาของผู้เรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
ประกอบด้วย 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มีจ านวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน 

 

2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

3. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 

โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคล
และระดับสถานศึกษา และก าหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

 

5. ติดตามผลการด าเนินการ  
 

ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ 
น าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

 

6. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

 

7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  
 

การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
และคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลผลิต 
 

 1. คุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของโรงเรียน 

 2. คุณภาพการบริหารและการจัดการ 

 3. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 4. คุณภาพนวัตกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน 
 

ผลผลิต 
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3) โรงเรียนบ้านพุย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

 
 

 
 

การบริหารงานโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านพุย 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาภายใต้ Banpui best Model 

(โรงเรียนบ้านพุย, 2563) 
 
 
 
 

3) โรงเรียนบ้านพุย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
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รายละเอียดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านพุย มีดังนี้ 
 

ปัจจัยน าเข้า  
 

4M 
 
ประกอบด้วย 
 

1) Man ปัจจัยด้านคน  
 

หมายถึง ผู้เรียน ผู้บริหาร ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

 
2) Money ปัจจัยด้านเงิน  
 

หมายถึง ปัจจัยที่ช่วยอ านวยความสะดวก ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
โรงเรียนบ้านพุย มีความสมบูรณ์ โดยสร้างระบบการบริหารจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายงาน  
คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

 
3) Material ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์  
 

หมายถึง สิ่งที่เป็นสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านพุยในบริบทชาติพันธุ์ ให้มีความคล่องตัวและสามารถจัดกิจกรรม
ได้เป็นผลส าเร็จ พร้อมทั้งการบริหารงานในโรงเรียนมีความสะดวก สบาย และปลอดภัยมากขึ้น 

 
4) Management ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  
 

หมายถึง กระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ การใช้ 4M จะเป็นการรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นเรื่องของ         
การจัดการ คน เงิน วัตถุดิบ เป็นการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
 

ปัจจัยน าเข้า 4M 2T 



55 

 
 

2T  
 
ประกอบด้วย  
 

1) Time ปัจจัยด้านเวลา  
 

หมายถึง ระยะเวลาในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในภายใต้การบริหารงาน 
BANPUIBEST MODEL นี้ใช้เวลาในการด าเนินงานเป็นวงรอบรายปี จ านวน 4 ปี เพ่ือเป็นการท าวิจัย
และพัฒนา Research and Development (R&D) 

 
2) Technology ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
 

หมายถึง การน าความรู้ทางบริบทเชิงอัตลักษณ์และต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการ
ปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน
บ้านพุย อาจจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรม  เช่น 
กระบวนการ ระบบ รูปแบบ ทฤษฎีต่าง ๆ เป็นต้น 
 
กระบวนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
 

1)    ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติที่ก าหนดไว้ตาม 
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 37 ก าหนดให้สถานศึกษาน าร่องจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและมีการประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของผู้เรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการและ  
ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน  

 

2)    จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้ BANPUIBEST ดังนี้ 

https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/download/10186/9199/
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B : Believe (ความเชื่อ) ต้องสร้างความเชื่อศรัทธาในวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ให้เกิดในตัวบุคลากรในโรงเรียน 
   

A : Attitude (ทัศนคติ) คือ การเปลี่ยนทัศนคติของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ) 

 

N : Network (เครือข่ายแห่งการเรียนรู้) ต้องมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้โดยพัฒนาให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

P : Participative Management (การบริหารแบบมีส่วนร่วม) เป็นการบริหารจัดการที่
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามเทคนิค 6 ร่วม (ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมประเมิน ร่วมชื่นชม ร่วมปรับปรุง) 

 

U : Unit Management (การบริหารงานทั้งหน่วยงาน)  เป็นการบริหารงานโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน (School Base Management) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

 

I : Innovation (นวัตกรรม) โดยโรงเรียนบ้านพุย ได้มีวัตกรรมในการจัดการแก้ปัญหา
สถานศึกษา คือ การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการของโรงเรียนพัฒนา              คุณ
ภาพต่อเนื่อง (School Quality Improvement Program : SQIP) และการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาของเด็กชาติพันธุ์ โดยการจัดการเรียนการสอนทวิภาษา (โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน) และ
การใช้การเรียนการสอนพหุภาษา (โดยใช้ภาษาไทยเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษ) 

 

B : Buddhist way school การด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยวิถีทางพระพุทธศาสนา
ที่เน้นจิตศึกษา คือ ปัญญาภายในพัฒนาสู่ปัญญาภายนอก กับใช้ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นฐาน (PLF)   
P-preparing, เตรียมพร้อม L-learning, เรียนรู้ F–forward ส่งต่อ (โครงการห้องเรียนคุณภาพ, 
กิจกรรมจิตศึกษา, GTO ,PBL) 

 

E : Exchange (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้) โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

 

S : Sufficient economy (หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) โดยการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในโรงเรียนในรูปแบบของสหกรณ์ครบวงจรพร้อมกับน้อมน าหลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้
ในการด าเนินชีวิตและการท างาน 
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T : Team Work (การท างานเป็นทีม) เป็นการท างานโดยผู้บริหารสถานศึกษากระจาย

อ านาจให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน มีบรรยากาศใน   การ
ท างานที่เป็นแบบเปิดสร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ส่งเสริม
การเรียนรู้ของทีมงานเพ่ือขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาคุณภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้
ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ตามเทคนิค 5 ใจ (ให้ใจ ได้ใจ ประสานใจ    ให้
ก าลังใจ และดูแลรักษาใจ) 

 

3)    ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4)    ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา            
และก าหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

 

5)    ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

 

6)    จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

 

7)    พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
และคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ปัจจัยน าออก  

 
5G 
 
ประกอบด้วย 

 

Good Student  หมายถึง คุณภาพตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 
มาตรฐานด้านนักเรียนที่ดี 

 
Good Teacher  หมายถึง คุณภาพตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 2 

มาตรฐานด้านครูที่ดี 
 
Good Director  หมายถึง คุณภาพตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 3 

มาตรฐานด้านผู้บริหารที่ดี 
 
Good Classroom   หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนให้

เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย 
 
Good School   หมายถึง การรวมเอาผลส าเร็จที่  4 G ข้างต้น ท าให้เป็นผล       

การประเมินประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 
Outcome    หมายถึง ผลส าเร็จ จากการบริหารงานภายใต้การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพุย โดยอาจจะใช้ผลการประเมินมาวิเคราะห์ หรือการท า
แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานจากผู้ที่เก่ียวของทุกภาคส่วน 

 
Feedback   หมายถึง การประมวลผลการบริหารงานภายใต้การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพุยทุกกระบวนการ ทั้งบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ปัจจัยน าออก และผลส าเร็จ ตัวส่วนไหนที่ใช้ได้ก็น ามาใช้ใหม่ ส่วนไหนใช้ไม่ได้ต้องมาท าการแก้ไข
ปรับปรุงแล้วน าไปด าเนินการใหม่ในรอบปีการศึกษาต่อไป 

ปัจจัยน าออก 

Outcome 

Feedback 
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นายรัชภูมิ สมสมัย  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานศึกษาธิการเชียงใหม ่

นางธัชกร พรเวียง  ศึกษานิเทศก์  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

นายพบพล สริิพรคณุ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวกชนุช แก้วสุรินทร ์ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวผ่องพรรณ ดีวงษ์มาศ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวทิติยา ถาค า พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวพิมพ์ชนก พจนไพบูลย ์ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวสุวนันท์ อินกัน พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นายปองธรรม ชอบธรรม พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวสุกรรณิการ์ อรินแก้ว พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นายนพรัตน์ อยู่พ่วง พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นายชนินทร์ ตั่นแก้ว พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

รายชื่อคณะออกแบบ  

นางสาววิรินท์ลดา พุทธขันธ ์ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นายพบพล สริิพรคณุ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวกชนุช แก้วสุรินทร ์ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวผ่องพรรณ ดีวงษ์มาศ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวทิติยา ถาค า พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวพิมพ์ชนก พจนไพบูลย ์ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวสุวนันท์ อินกัน พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นายปองธรรม ชอบธรรม พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวสุกรรณิการ์ อรินแก้ว พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นายนพรัตน์ อยู่พ่วง พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นายชนินทร์ ตั่นแก้ว พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 



 

 

 


