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กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ข้อ 2  
การประกันคุณภาพการศกึษา  หมายความว่า การ
ประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ส านักงาน หมายความว่า ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน)  



ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแตล่ะแห่งจัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา                                     
ให้เปน็ไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดบัและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ พรอ้มทั้งจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ด าเนินการตามแผนทีก่ าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพือ่
พัฒนาคณุภาพการศกึษา ใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกดัหรอืหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (ต่อ)



หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษา  
ข้อ 4 เมื่อได้รับการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา             
ตามข้อ 3 แล้วให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่
ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ  ซึ่งรวบรวม
ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาแห่ง
นั้นให้แก่ส านักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (ต่อ)



ให้ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว  พร้อม
ข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
นั้นติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (ต่อ)





มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  (6 ข้อ)
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (4 ข้อ)

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา  (6 ข้อ)

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (5 ข้อ )



มี  5 ระดับ ได้แก่
5  หมายถึง ระดับยอดเยี่ยม
4 หมายถึง ระดับดีมาก
3 หมายถึง ระดับดี
2 หมายถึง ระดับพอใช้
1 หมายถึง ระดับปรับปรุง

ระดับคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน



กระบวนการเตรยีมการตดัสนิใจล่วงหนา้ที่จะ

ก าหนดแนวปฏบิตัใินอนาคต เพือ่ใหบ้รรลุ

ผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย โดยใชว้ธิีที่ดีที่สดุ

การวางแผน



เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการศกึษาในระยะ 5 ป ีที่ต้องการประสบความส าเรจ็หรือ
เป้าหมายในเรือ่งใด รวมทั้งก าหนดมาตรการ  ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความส าเรจ็ที่
ต้องการบรรลุไว้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายสอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาพที่ควรจะเป็น

เป็นแผนที่สถานศึกษาจะใช้ด าเนนิการจรงิภายหลังจากที่ได้รับ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรแล้ว  (แผนใช้งบประมาณ)



*แผนพัฒนาการจัดการศึกษา



ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

*ขั้นที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 

*ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

*ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

*ขั้นที่ 4 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา

*ขั้นที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

*ขั้นที่ 6 ก าหนดแผนการด าเนินงาน

*ขั้นที่ 7 ก าหนดวิธีการน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ



วิสัยทัศน์, พันธกิจ,
เป้าประสงค์, อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

กลยุทธ์,เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวช้ีวัด, ค่าเป้าหมาย, 

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การมอบหมายงานแต่ละฝ่าย
การจัดท าตัวช้ีวัด

ติดตามประเมนิผลการด าเนนิการ
Balanced Scorecard
KPI Benchmarking

SWOT Analysis
การวิเคราะหศ์กัยภาพ

Vision and Goals
การก าหนดทิศทาง

Strategies
การก าหนดกลยุทธ์

การน าไปปฏิบติั

การติดตาม

ประเมินผล

เราจะไปสู่จดุนัน้ได้อย่างไร
(How do we get there?)

เราต้องท าหรือปรบัเปล่ียน
อะไรเพ่ือไปสู่จดุนัน้

เราท าได้ตามท่ีต้องการ
หรือไม่

ปัจจบุนัเราอยู่ ณ จดุไหน?
(Where are we now?)

เราต้องการไปสู่จดุไหน?
(Where do we want go?)

ทบทวน/ปรบัแผน
เราต้องปรบัปรงุหรอืแก้ไขอะไร 
เพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมาย

ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเมินสภาพแวดล้อม
ประเมินสถานภาพ

พิจารณาผลการด าเนินการ
การทบทวนการด าเนินงาน

D

C

A

กระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์

P



ขอ้มูลสารสนเทศ







ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Enviromnent Analysis)

การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา
(Where  are  we  now?)

การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน



ผูบ้รหิาร  ครู

นกัเรยีน                                 

กรรมการสถานศึกษา

ผูป้กครอง ชมุชน

ผูน้ าศาสนา

สพฐ.   สศศ.
อปท. เอกชน

ผูม้ีสว่นได ้
สว่นเสยี

ผูมี้สว่นไดส้่วนเสีย



การวิเคราะหอ์งคก์ร
SWOT Analysis



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
(External Environment Analysis)

การวิเคราะห์โอกาส 
(Opportunities)

การวิเคราะห์ภยัคุกคาม (Threats) ประเด็นทีม่ีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน



สถานศึกษา

วสัดุอปุกรณ์  M3
การบรหิารจดัการ M4

โครงสรา้ง/นโยบาย S1

บุคลากร M1

ผลผลติ/บรกิาร S2

ประสทิธิภาพ

ทางการเงนิ M2

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
(Internal Environment Analysis)



๑ วิสัยทัศน์ (Vision)

๓ เป้าประสงค์ (Goal)

๒ พันธกิจ (Mission)

5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๔ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

การก าหนด
ทิศทางของ
สถานศึกษา

การก าหนดทิศทางของหน่วยงาน



เราปรารถนาเป็นอะไร?
WHAT TO BE?

วิสยัทศัน์



เรามีภาระผกูพนัอะไรบา้ง

ที่ตอ้งท าเพื่อใหวิ้สยัทศันบ์รรลุ ?

WHAT TO DO ?

พนัธกิจ



ระบุความคาดหวังหรือผลงานที่หน่วยงาน
คาดหวังว่าจะให้เกิดในอนาคตหลังจากด าเนินงาน
ตามพันธกิจ  

ตอบค าถาม

เมื่อด าเนินการตามพันธกิจแล้ววิสัยทัศน์บรรลุ
ใครคือผู้ได้รับประโยชน์  และได้รับประโยชน์อย่างไร

เป้าประสงค ์
(GOALS)



เป็นการเลือกแนวทางหรือวิธีการท างานที่ดีที่สุด
เพื่อให้บรรลุผลตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ที่ก าหนดไว้กลยุทธ์มีความส าคัญต่อจุดหมาย
ปลายทางในอนาคต

การก าหนดกลยุทธส์ถานศึกษา



*การก าหนดกลยทุธคื์อการตอบ 3 ค าถามส าคญั

SWOT Analysis

Where do we want to go?
เราต้องการไปสู่ จุดไหน?

Vision and Goals

How do we get there?
เราจะไปสู่จุดน้ันได้

อย่างไร?
Strategies



การก าหนดเป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ์

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์



การก าหนดเป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ์

กลยุทธท่ี์……………………………………………...

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

•สิ่งที่มุ่งหวังหรือต้องการให้บรรลุ
•เมื่อด าเนินการตามกลยุทธ์แล้วบรรลุ  
คาดหวังว่าใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์
และได้รับประโยชน์อย่างไร?



ความหมายตวัช้ีวดั

คือ ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งตัวชี้วัด
เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์กรบรรลุ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในแต่ละกลยุทธ์หรือไม่  

ภายใต้เป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธแ์ต่ละประการ
อะไรคือตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าสามารถบรรลเุป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ดังกล่าวได้

หรือ



การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์  
เชิงกลยุทธ์แต่ละ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators)  

และค่าเป้าหมาย(Target)



แผนท่ีการเดินทางการพฒันาสูเ่ป้าหมายสูงสุด

Do Now Do Next Do Long Do Sustain
ท าทันทีให้เป็น
รูปธรรม

ท าต่อเนื่องให้
เปลี่ยนแปลง

ท าต่อไปให้ไปหา
ประชาชน

ท าให้เข้มแข็งพึง
ตนเองได้

การปรับระบบการเรียน
เปลี่ยนการสอน ปฎิรูป
การวัดผลโดยใช้ทักษะ
สากลเป็นฐานการเรียนรู้

-ปรับสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ทักษะสากล
-จัดหาและพัฒนา
บุคลากรทักษะสากล
รองรับการพัฒนาผู้เรียน
สร้างกระบวนการ
ทดสอบสมรรถนะผู้เรียน

สร้างฐานสมรรถนะ
ผู้เรียน และระบบการ
ตรวจ ประเมินรองรับ
สมรรถนะผู้เรียน
กับนานาชาติ

แสวงหาหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาเพื่อสร้างทักษะ
สากล



ขั้นที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน

ขั้นที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดโครงการ กิจกรรม

แผนปฏิบติัการประจ าปี


