
 

 

 

 

 

คู่มือการประเมินคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 

อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 



ก 

ค าน า 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่าย ว่าการจัด
การศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้มีการปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุง มาตรฐานและตัวช้ีวัดให้มีจ านวน
น้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้าง
มาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระ การจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารท่ีใช้ในการประเมิน 
รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายใน ให้มีมาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ สามารถให้ค าช้ีแนะและให้ค าปรึกษาแก่
สถานศึกษาได้ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีปรับใหม่จึงมีจ านวนไม่มาก แนวทางการประเมินคุณภาพ 
ของสถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไม่เพิ่มภาระการจัดท า
เอกสารให้สถานศึกษา ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินท่ีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา  บนพื้นฐานบริบทของ
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็น
เป้าหมายส าคัญท่ีสุดท่ีผู้มีส  ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน ในสถานศึกษาต้องรับรู้และปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐาน ท่ีสถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาท่ีเกิดขึ้น (accountability) 

เอกสารเล่มนี้จัดโรงเรียนจุนวิทยาคมจัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษา ไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนจุนวิทยาคม หวังว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาเอกสารเล่มนี้   ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐาน ท่ีสถานศึกษาก าหนด รวมท้ังใช้เป็น
แนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
และชุมชนทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
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สารบัญ 

 

ค าน า            ก  

สารบัญ            ข  

บทน า            1  

ส่วนท่ี 1 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา   2  

ส่วนท่ี 2 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา     17 

ภาคผนวก            

 ● ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน    20 

     เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
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บทน า 

1. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนจุนวิทยาคมฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ ภายในของสถานศึกษา 

2. คู่มือฉบับนี้จัดท าเพื่อให้โรงเรียนจุนวิทยาคมใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบมาตรฐาน
การศึกษา ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด และ
ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 

3. โครงสร้างของคู่มือประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 2) แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 

4. ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ดังนี้ 

    4.1 การประกันคุณภาพเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต้องปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีแต่ละคน
ได้รับมอบหมาย 

    4.2 การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพ 
ดียิ่งขึ้นเพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาท้ังโรงเรียน 

    4.3 การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นครั้ง
คราวเท่านั้น 

    4.4 การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องไม่สามารถ
ว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่น ๆ ด าเนินการแทนได้ 

    4.5 การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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ส่วนท่ี 1 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

5. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี
แนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถ
สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลท่ีได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การก าหนด
มาตรฐานจึงเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา 
และให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 

6. ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงความรู้  
                      ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้าน 
                      การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะท่ีส าคัญ และคุณลักษณะท่ีพึง 
                      ประสงค์ 
    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง 
                     การด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ  
  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้าน 
  สภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด 
  การศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง  
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง 

กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และ 
ความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 
มีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบ     
                   การจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนท่ีเกิดจาก 

         การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัด 
         การศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ 
         คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ 
    7.1 ระดับ 4 ดีเย่ียม 
    7.2 ระดับ 3 ดี 
    7.3 ระดับ 2 พอใช้ 
    7.4 ระดับ 1 ปรับปรุง 

8. รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรยีน 

 ประเด็นพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ 
         ระดับช้ัน 
     2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน   
          ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
     4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
     6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
        วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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 ระดับคุณภาพ 

ระดับ 4 ดีเย่ียม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม 
     2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม 
        ระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม 
     3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม 
     4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
        ความคิดเห็นแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
     5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
        ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
     6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
        ต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
     7) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม 
         เป้าหมาย 
     8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมี 
        วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ี 
        สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
     2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
     3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
         และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
     4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
     5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
     6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
     7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
     8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน 
        และสังคม 
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ระดับ 3 ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดี 
     2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม 
        ระดับช้ัน ในระดับดี 
     3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับดี 
     4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
        ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
     5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
        ปลอดภัย 
     6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
        ต่างๆ ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น 
     7) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตาม 
         เป้าหมาย 
     8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมี 
        วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามท่ี 
         สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
     2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
     3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  
         แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
     4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
     5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
     6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
     7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
     8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชน 
        และสังคม 
 

ระดับ 2 พอใช้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ันในระดับผ่าน 
     2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม 
        ระดับช้ัน ในระดับผ่าน 
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     3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับผ่าน 
     4) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ  
        แก้ปัญหา ในระดับผ่าน 
     5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ 
     6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม 
        หลักสูตร มีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละป ี
     7) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการแต่มีความพยายามใน 
         การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
     8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมี 
        วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามท่ี 
         สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน 
     2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
     4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
     5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
     6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
     7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
     8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน 
         และสังคม 

ระดับ 1 ปรับปรุง 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนไม่เหมาะสมกับระดับช้ัน ท าให้เป็นปัญหาต่อ 
        การเรียนรู้ 
     2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เหมาะสมกับ 
        ระดับช้ัน ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 
     3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณไม่เหมาะสมกับระดับช้ัน ท าให้เป็นปัญหาต่อ 
        การเรียนรู้ 
     4) ผู้เรียนไม่สามารถตอบค าถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
     5) ผู้เรียนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ 
     6) ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม 
        หลักสูตรในแต่ละปี 
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     7) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการและไม่มีความพยายามใน 
         การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
     8) ผู้เรียนไม่พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามท่ี 
         สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน 
     2) ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     3) ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 
     4) ผู้เรียนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
     5) ผู้เรียนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
     6) ผู้เรียนไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได้ 
     7) ผู้เรียนไม่รู้และไม่มีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง ข่มเหงและรังแก 
     8) ผู้เรียนวางเฉยต่อการกระท าส่ิงไม่ถูกต้อง 

 ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์เช่น แบบ
สรุปผลการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน เอกสารการวัด
และประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน ช้ินงานผลงานนักเรียน บันทึกการอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนโครงงาน ช้ินงาน บันทึกการท างาน รายงานสรุปผล          
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทาง
ร่างกาย อารมณ์สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 

- สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  การใช้
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมท่ีสะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา  กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ และ
พฤติกรรมการท างานร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ 

- สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียนรู้สึกอย่างไรท่ี
เกิดเป็นคนในท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจส่ิงใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่ชอบกับการเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ ถ้าชอบ/ไม่ชอบเพราะอะไร ฯลฯ 

 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 ประเด็นพิจารณา 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก 
        กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
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     2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
     3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
     4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
         มีคุณภาพ 
  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี 
      คุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 ระดับคุณภาพ 

ระดบั 4 ดีเยีย่ม 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผน   
   การศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมี 
   ความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
   2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ 
        ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
   2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
        และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุก 
        กลุ่มเป้าหมาย 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด 
   การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  
   ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 

ระดบั 3 ด ี
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผน 

การศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมี 

ความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
     2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
     2.2 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
     2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และน าไปประยุกต์ 
          ใช้ได้ 
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     2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด 
   การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  
   ชัดเจน 
 

ระดับ 2 พอใช้ 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผน 
    การศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมี 
   ความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
   2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการด าเนินการ 
   2.2 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง 
   2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือทันสมัยหรือน าไป 
        ประยุกต์ใช้ได้ 
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี 
3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด 
    การศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตาม 
   ขั้นตอนท่ีก าหนด 
 

ระดับ 1 ปรับปรุง 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผน 
   การศึกษาชาติ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นขาดความชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่เหมาะสม 
    และขาดความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
    2.1 พัฒนาวิชาการท่ีไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่าง 
         ไม่เป็นรูปธรรม 
    2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าท่ีท่ีไม่ครบทุกคน 
    2.3 จัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัยและไม่มีการน าไป 
         ประยุกต์ใช้ 
    2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 
3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก 
4. ไม่มีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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 ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการก ากับนิเทศ 
ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ 

- สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียน
เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น  กระบวนการได้มาของ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท าอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร  การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ด าเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง  สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกัน ระหว่าง
ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างไร  สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร สถานศึกษาแบ่งบทบาท
หน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการ
สถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วม
อย่างไร สถานศึกษามีการก ากับติดตามและมีวิธีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ 

 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

 ประเด็นพิจารณา 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

 ระดับคุณภาพ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ 
         ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 
    1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง 
         เรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็น 
         อย่างดี 
    1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น  
         ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 
         และต่อเนื่อง 
    1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
    1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย 
         ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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    1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
    2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน 
         การสอน 
    2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น 
         รูปธรรมและต่อเนื่อง 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
    3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
    3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
    3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียน 
         การสอน 
    3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
    3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

ระดับ 3 ดี 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ 
         ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 
    1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี 
         หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ 
    1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 
         ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
    1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
    1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย 
         ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
    2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน 
         การสอน 
    2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
    3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
    3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
    3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียน 
         การสอน 
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    3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
    3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
 

ระดับ ๒ พอใช้ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม 
    1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง 
    1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น    
         ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
    1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
    1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และส่ือการเรียน 
    1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
    2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
    3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
    3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน 
    3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียน 
         การสอน 
    3.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
 

ระดับ 1 ปรับปรุง 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีไม่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
    1.1 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ 
         ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 
    1.1 ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ สรุป 
         องค์ความรู้ 
    1.2 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  
         คิดเป็น ท าเป็น และรักการอ่าน 
    1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
    1.4 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และส่ือการเรียน 
    1.6 ผู้เรียนไม่มีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ีไม่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
    2.1 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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    2.2 ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน 
         การสอน 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไม่เป็นระบบ และไม่มีประสิทธิภาพ 
    3.1 ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
    3.2 ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ 
    3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
    3.5 ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

 ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกผล
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้านท่ี
แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ช้ินงานหรือผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน ส่ือการเรียนการสอน 
และแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

- สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น การใช้ค าถามท่ีหลากหลาย
ระดับเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฎิสัมพันธ์ของครู
กับผู้เรียน เช่น ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน
ของผู้เรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน  การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
สภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนปฎิบัติจริง กิจกรรม
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 

- สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ช้ินงานต่างๆ 
หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร  นักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด และจาก
แหล่งเรียนรู้ใดบ้าง นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ 

 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 ประเด็นพิจารณา 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

 ระดับคุณภาพ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
   อย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
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2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 
   สถานศึกษาเปน็อย่างดี 
3. พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี 
   ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 

ระดับ 3 ดี 

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
   อย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 
   สถานศึกษา 
3. พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี 
   ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 

ระดับ 2 พอใช้ 

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 
   สถานศึกษา 
3. พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้าง 
    มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 

ระดับ 1 ปรับปรุง 

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ท่ีไม่ส่งผลต่อคุณภาพ 
   ผู้เรียน ไม่เป็นรูปธรรม ขาดความชัดเจน และไม่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. ผู้เกี่ยวขอ้งไม่ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

             ของสถานศึกษา 
3. พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มี 
    ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 

 ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  รูปแบบหรือ
กระบวนการท่ีใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ 

- สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เช่น ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาอย่างไร
บ้าง ท่านมีส่วนร่วม ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
ฯลฯ 
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9. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ให้ตัดสินจากผลการประเมิน  
   4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร 

             จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 
             ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
             โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพื่อตัดสินระดับ 
             คุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม โดยมีพัฒนาการของค่าเฉล่ียผล 
   การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถส่ือสารท้ังภาษาไทย 
   และภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้เทคโนโลยี   
   สารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ 
   คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเย่ียม 

              โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง 
              แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีผลประเมิน 
   อยู่ในระดับดีเย่ียม โดยมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ 
   หลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลจากสภาพจริง 
   ในทุกขั้นตอน 
4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีเย่ียม 

             โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ 
   ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและ 
   การจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 

ระดับ ๓ ดี 

1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของค่าเฉล่ีย 
   ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถส่ือสารท้ัง 
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ 
   คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดี 
   หรือดีเยี่ยม โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
   และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
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3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดี 
   หรือดีเยี่ยม โดยมีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรบริบทสถานศึกษา พัฒนา 
   กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลในทุกขั้นตอน 
4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม  
   และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน 
   ระดับสูง   
 

ระดับ 2  พอใช้ 
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ 
2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้  
   ไม่มีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุง 
   แก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง 
3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ 
   พอใช้ มีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายความต้องการของหลักสูตร บริบทสถานศึกษา  
   พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การน าไปใช้ และการประเมินผลแต่ขาดความถูกต้องสมบูรณ์อย่าง 
   ใดอย่างหนึ่ง 
4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดับพอใช้และผู้มี 
   ส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 

ระดับ 1 ปรับปรุง 
 

1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้หรือปรับปรุง 
2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ 
   หรือปรับปรุง ไม่มีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ 
   การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง 
3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ 
   พอใช้หรือปรับปรุง ไม่มีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรบริบทสถานศึกษา  
   และบริบทในการศึกษาของชาติ ขาดความสมบูรณ์ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  
   การน าไปใช้ และการประเมินผลในทุกขั้นตอน 
4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดับพอใช้หรือ 
   ปรับปรุง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

10. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 
        เป็นไปตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (expert judgement) และ 

     การตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) 
     โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้ 
     อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพื่อให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ 
     ท่ีก าหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 
11. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีต้องตรวจสอบและประเมินตนเอง 
     ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาท่ีแท้จริง โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ  
     ผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์ 
     การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการท่ีไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนด 
     คะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการด าเนินงานหรือกระบวนการ 
     ด าเนินงาน (holistic rubrics) 
12. การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย 
     และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพื่อตรวจสอบและประเมินผล 
     การด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพื่อพัฒนา และ 
     สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
13. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 
     ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้ 
     วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
     ของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีเป้าหมายการประเมินเพื่อการพัฒนา ลดภาระ 
     การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารท่ีไม่จ าเป็นในการประเมิน แต่ข้อมูลต้องมีความน่าเช่ือถือและ 
     สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ 
14. คณะท่ีท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษา 
     และประเด็นพิจารณาท่ีก าหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
     ของตน หลังประเมินแล้วให้แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (self-assessment report) 
15. ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษา 
     ด าเนินการ โดย ๑) ให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

         ๒) ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน โดยท่ีต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ภายนอกท่ีหน่วยงานต้นสังกัดข้ึนทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน และ ๓) ในการประเมิน 
     คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือท่ี 
     หลากหลายและเหมาะสม 
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16. ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานการประเมินตนเองท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ 
      ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
      และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
17. โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้ยึดตามแนวทางท่ีหน่วยงาน 
     ต้นสังกัดก าหนด ซึ่งโดยท่ัวไปประกอบด้วยเนื้อหา ๔ ส่วน คือ ๑) ข้อมูลพื้นฐาน 
     ๒) ผลประเมินตนเองของสถานศึกษา ๓) สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการ 
     การช่วยเหลือ และ ๔) ภาคผนวก ส่ิงส าคัญท่ีสุดของรายงานการประเมินตนเองคือ 
     กระบวนการพัฒนาคุณภาพซึ่งหมายรวมถึง กิจกรรม/โครงการ/งานท่ีสถานศึกษาด าเนินการ 
     ท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ แนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา การมีเป้าหมายหรือรูปแบบ 
     ท่ีชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งทุกกิจกรรม/โครงการ/งาน ส่งผลถึงการพัฒนา 
     ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

    18. ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน 
     18.1 ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท้ังใน 
   แง่มุมของภาระงาน โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการบริหาร และการพัฒนาการ 
   จัดการเรียนรู้และมีประสบการณ์เพียงพอ เพื่อการช่วยชี้แนะการปรับปรุงพัฒนา 
   สถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และตรงประเด็น เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
     18.2 ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานท่ีเก็บ 

  รวบรวมจากหลาย ๆ ด้าน ท้ังข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการด าเนินงานท่ีผ่าน 
  มา (อาจพิจารณาย้อนหลัง ๓ ปี) ท้ังนี้เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ 
  ในระดับใด 

     18.3 ส่ิงท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดท่ีได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้รับ 
  ข้อช้ีแนะ ค าแนะน า แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมและปฏิบัติ 
  ได้จริง ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรรู้ความเคล่ือนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน 

     18.4 การก าหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น ให้สถานศึกษา 
  ก าหนดได้เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของ 
  การด าเนินงาน เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน 
  เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการเรียนรู้ บันทึกหลังสอนรายงาน 
  ประชุม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  
  ไม่ใช่การสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

     18.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกตและสัมภาษณ์นั้น ควรกระท าด้วย 
  ความระมัดระวัง ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ  
  และควรพูดคุยสอบถามด้วยความสุภาพและสร้างความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ก่อนท่ี 
  จะสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ฉบับปรับปรุงใหม่  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์  และจุดเน้นของสถานศึกษา  
โรงเรียนจุนวิทยาคม  จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  จึงขอยกเลิก
ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม  เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.2556 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง 
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โรงเรียน                
จุนวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559 

 
(นายจตุภูมิ  แจ่มหม้อ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรยีนจุนวิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ. 2559                       
มีจ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 
         ระดับช้ัน 
     2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 
         แก้ปัญหา 
     3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
     4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
     6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
        วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก

กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
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     2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
     2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
     2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
          อย่างมีคุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี 
   คุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 


