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คํานํา 

   กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ “กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”  
กําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการประเมนิผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ระบบการบริหารคุณภาพที่สถานศึกษาจัดข้ึน 
เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับผูที่เกี่ยวของ โดยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา
ตองทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เปนที่
ยอมรับของพอ แม  ผูปกครองตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน โดยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษา พิเศษ เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียง สําหรับสถานศึกษา 
หนวยงาน ตนสังกัด และหนวยงานที่กํากับดูแล สถานศึกษาในการพฒันา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในฐานะหนวยงานที่คอยสงเสริม
สนับสนุนคุณภาพการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองตามกฎกระทรวง และมาตรฐานการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการประกาศใช
ดังกลาว จึงไดจัดทําเอกสารคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 เลมน้ีข้ึนเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตลอดจนผูที่มสีวนเกี่ยวของในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานเปนระบบ 
และมีคุณภาพอยางตอเน่ือง พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ขอขอบคุณคณะทํางานและผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย ที่มีสวนรวมในการ จัดทําคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.  2561 หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารเลมน้ีจะสามารถใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาใหมคุีณภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  
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สวนที่  1 
บทนํา 

การประกันคณุภาพการศกึษา 
 
 การศึกษาเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐตองจัดใหเพื่อพัฒนาคนไทยทุกชวงวัยใหมี
ความเจริญงอกงามทุกดาน เพื่อเปนตนทุนทางปญญาที่สําคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะ
ในการประกอบสัมมาชีพ และการดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางเปนสุขอันจะนําไปสูเสถียรภาพ และ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ตองพัฒนาใหเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลก
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยไดใหความสําคัญดาน
การศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเน่ืองจากแผนการศึกษาแหงชาติฉบับเดิมได
สิ้นสุดลง  กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579 ข้ึน เพื่อวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคน
ไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาประเทศ  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : คํานํา)   
 ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)         พ.ศ. 
2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ กฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษามีหนาที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
กีฬากับการศึกษาทุกระดับ และดวยเหตุที่แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะ
สิ้นสุดในปพ.ศ. 2559 ดังน้ัน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2560–2579  ซึ่งเปนแผนระยะยาว 20 ปเพื่อเปนแผนแมบทสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบ 
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในชวงระยะเวลาดังกลาว แผนการศึกษาแหงชาติไดใหความสําคัญกับการมี   
สวนรวมของทุกภาคสวน เพือ่สรางการรับรูความเขาใจ การยอมรับ และเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํา
แผนฯ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดศึกษาสภาวการณ และ
บริบทแวดลอมที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งดานความกาวหนาของ เทคโนโลยีดิจิทัล
แบบกาวกระโดดที่สงผลตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และ โลกการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรไปสูสังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกตางตองเผชิญกับความ
ทาทายและมุงพัฒนาประเทศไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมยุค 4.0 และนําผลการติดตามประเมิน
แผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาส
ทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และ
การใชจายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ นอกจากน้ี
ยังไดศึกษา ปญหาและความ ทาทายของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิดจากปญหาของระบบการศึกษา และจาก 
สภาวการณของโลกที่ประเทศตองเผชิญ เพื่อนํามากําหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน 
วัตถุประสงค เปาหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของ ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัด และ
แนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเรงดวนที่สําคัญ และการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : คํานํา)   
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 หัวใจสําคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยูที่การสรางระบบความรับผิดชอบ     เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใหสถานศึกษามีความรับผิดชอบโดยตรงตอผูปกครองและผูเรียนมากข้ึน โดยสถานศึกษาควรเปน
หนวยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีอิสระในการบริหารจัดการ ไมวาจะเปนเรื่องของการออกแบบ
หลักสูตร วิธีการสอน และวิธีการวัดผลตามแนวคิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
เจตนารมณของสถานศึกษา รวมถึงตอบสนองตอสภาพปญหาความตองการชุมชนและการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายใน ซึ่งสาเหตุของการปฏิรูประบบการศึกษาเน่ืองมาจากการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศไทยในชวงที่ผานมา พบวา มีปญหาหลักๆ ใน 6 ดาน ไดแก 1) ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
พบวา นักเรียนไมมีความสุขกับการเรียน นักเรียนขาดระเบียบวินัย แตละหองมีจํานวนมาก ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตํ่า เน้ือหาไมสอดคลองกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรูไมพัฒนาเด็ก การเรียน
ภาษาอังกฤษขาดมาตรฐาน 2) ดานการผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัย พบวา ประเทศขาดกําลังแรงงานสาย
วิชาชีพ งานวิจัยไมสมารถนําไปใชไดจริง มาตรฐานฝมือยังไมเปนที่ยอมรับจากสถานประกอบการ การผลิต
บัณฑิตในสาขาที่ไมเปนไปตามความตองการของประเทศ 3) ดานการประเมินและการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา พบวา การประเมินคุณภาพครู การประเมินสถานศึกษา ระบบการศึกษาตอในแตละระดับช้ัน การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พบวา สัญญาณขาด
ความเสถียร อุปกรณไมทันสมัย มีไมทั่วถึง ไมนําขอมูล สารสนเทศที่ไดมาใชในการตัดสินใจ ไมนําผลผลิตที่ได
จากการพัฒนาไปใชใหเกิดประโยชน  5) ดานการบริหารจัดการ พบวา ขาดการบูรณาการ การกระจายอํานาจไม
จริงจัง   การกํากับดูแล  ขาดประสิทธิภาพ ระบบงบประมาณไมสอดคลองตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ     6) ดานครูผูสอน พบวา ครูมีภาระมากนอกจากงานสอน ครูไมครบช้ัน สอนไมตรงวิชาเอก ครู
ขาดขวัญและกําลังใจ  ขาดทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรูตามมาตรบานการศึกษา  ซึ่งปญหาดานการ
ประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา น้ัน เปนเรื่องที่แกไข และตองพัฒนาอยางเรงดวน  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560 : 33) 
 กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองตามนโยบายของรัฐ ที่เนนการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว และสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดวา มาตรฐานที่กําหนดตองสามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาผูเรียนได ประเมินได
จริง กระชับ และจํานวนนอย แตสามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาไดอยางแทจริง ขอมูลที่ไดเกิดประโยชนใน
การพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแตระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับหนวยงานตนสังกัด 
และระดับชาติ ทั้งยังตองประเมินไดอยางเปนรูปธรรม เนนการประเมินสภาพจริงและไมยุงยาก  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560 : 33) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท  และมาตรา 48 ให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีประกาศใชกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในดานการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ไดใหความสําคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
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การศึกษา มุงเนนใหมีการนําผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาใชเปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง และไดมีการประกาศนโยบายดานการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
การเนนคานิยม 12 ประการ การกําหนดเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มุงพัฒนาผูเรียนให
สามารถคิด วิเคราะห และเรียนรูไดดวยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร และทักษะที่จําเปนสา
หรับโลกศตวรรษที่ 21  รวมทั้งจากการศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินและพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาของคณะกรรมการติดตามและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ผลจากการศึกษา พบวา     มีสภาพปญหาเกี่ยวกับการประเมินใน 3 ดาน คือ 1) ดาน
มาตรฐานและตัวบงช้ีของการประเมิน    2) ดานมาตรฐานของผูประเมิน และ 3) ดานมาตรฐานของวิธีการ
ประเมิน ซึ่งจําเปนจะตองมีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวช้ีวัดใหนอยลง กระชับ และสะทอนถึงคุณภาพอยาง
แทจริง เนนการประเมินสภาพจริง ไมยุงยาก สรางมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บขอมูล  
ลดการจัดทําเอกสารที่ใชในการประเมิน รวมทั้งใหมีการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในใหมีมาตรฐาน มีความ
นาเช่ือถือ ไดรับการยอมรับจากสถานศึกษา และไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  
 กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก ของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป โดยใหมีการปรับปรุงมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดใหนอยลง กระชับ และสะทอนถึงคุณภาพอยางแทจริง เนนการประเมิน  สภาพจริง ไมยุงยาก 
สรางมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บขอมูล    ลดการจัดทําเอกสารที่ใชในการประเมิน 
ปรับกระบวนทัศน ในการประเมินที่มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งใหมี
การพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในใหมีมาตรฐาน มีความนาเช่ือถือ สามารถใหคําช้ีแนะ ใหคําปรึกษาแก
สถานศึกษาไดสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ไดรับการยอมรับจากสถานศึกษา และไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560 : 11) 
 การเปลี่ยนแปลงของระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ดังกลาว เปนระบบการประเมินแนวใหมที่มุงเนนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวม (holistic 
assessment) ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยจะไมแยกสวนหรือแยกองคประกอบในการ
ประเมินผลงานหรือกระบวนการ แตเปนการประเมินในภาพรวมของผลงานหรือภาพรวมของกระบวนการดา
เนินงานน้ันๆ ตองอาศัยความรู ความสามารถ และทักษะในการประเมินของผูประเมิน โดยผูประเมินตอง
ศึกษาและรวบรวมขอมูลในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเปนการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (expert judgment) โดยผูประเมินจําเปนตองมีความรูอยางรอบ
ดาน อาศัยการวิเคราะหขอมูลรวมกันในคณะผูประเมิน เพื่อการตัดสินระดับคุณภาพ จะไมใชการใหคะแนน
ตามความคิดเห็นของคนใดคนหน่ึง ผูประเมินจําเปนตองทําความเขาใจรวมกันเพื่อการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน มาตรฐานของผูประเมินจึงมีความสําคัญ และจําเปนอยางย่ิง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560 : 1-2) 
 นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการ ยังไดเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปดานการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) และหนวยงานตนสังกัด ตองรวมกันสรางมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ (quality codes) 
และสรางผูประเมินที่มีคุณภาพ (quality inspectors) ใหหนวยงานตนสังกัดเตรียมและสนับสนุนสถานศึกษา
ใหพรอมรับการประเมิน สื่อสารใหเกิดความเขาใจในมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สรางความเขาใจ
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วิธีการประเมิน และการเขียนรายงานการประเมินตนเองแบบใหม ใหปรับเปลี่ยนบทบาทจากการประเมิน
คุณภาพภายในโดยตนสังกัด เปนทําหนาที่ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใหคํา
ช้ีแนะในการจัดการของสถานศึกษา ที่จะนําไปสูการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือ
แผนปฏิบัติการประจาป เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแกสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560 : 2) 
 การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหคนมีความรูและคุณสมบัติตางๆ ที่ชวยใหคนน้ันอยูรอดในโลกได 
เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม ดังน้ัน คุณภาพการศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพของคนที่
เปนผลิตผลของการจัดการศึกษา อยางไรก็ตาม ในสถานการณปจจุบันสถานศึกษาสวนใหญยังมีความเหลื่อม
ล้ําและแตกตางกัน ทั้งในดานงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือแมแตปจจัยดานผูเรียน รวมทั้งปจจัยเอื้อ
อื่นๆ เชน ความรวมมือของกรรมการสถานศึกษา   การสนับสนุนจากชุมชน หนวยงานหรือองคกรที่อยู
ใกลเคียงสถานศึกษา และการติดตามชวยเหลืออยางใกลชิดจากสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรอืหนวยงานตน
สังกัด สิ่งเหลาน้ีลวนสงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา อีกทั้งปจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหาร
การจัดการศึกษาดวยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาดวยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการมี
ความแตกตางกัน ดังน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 
จึงกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อัน
นําไปสูการกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การประกันคุณภาพ (Quality assurance) เปนศัพททางวิชาการที่วงการศึกษายืมจากวงการ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมและนํามาใชเพื่อการบริหารและจัดการเชิงคุณภาพขององคกรทางการศึกษา การ
จัดการเชิงคุณภาพในทางอุตสาหกรรม โดยแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ    แบบที่เนนการตรวจจับ 
(Detection) อันไดแกการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Inspection) และการควบคุมคุณภาพ (Quality 
control) ทั้งสองกจิกรรมน้ีเนนพัฒนาความแมนยําของเครื่องมือและประสิทธิภาพของเทคนิคที่ใชในการตรวจจับ
ความผิดที่เกิดข้ึน จุดออนของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพแบบน้ีคือลงมือกระทําหลังจาก
ขอผิดพลาดหรือปญหาที่เกิดข้ึนแลว (Retrospective หรือ Reactive) การบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพ
แบบที่สองเปนสิ่งที่เพิ่งจะเกิดข้ึนในสองทศวรรษหลังน้ี มีลักษณะที่เนนการปองกันกอนที่ความผิดจะเกิดข้ึน 
(Preventive หรือ Proactive) แบงยอยออกได 2 ประเภท คือ การประกันคุณภาพและการจัดการเชิง
คุณภาพ ทั่วทั้งระบบ (Total Quality Management หรือ TQM) การประกันคุณภาพ หมายถึงกิจกรรมหรือ
ปฏิบัติการทั้งมวลที่เปนระบบและมีการวางแผนลวงหนาอันเปนสิ่งจําเปนที่จะสรางความมั่นใจในระดับหน่ึงได
วาสินคาหรือบริการหน่ึงๆ จะมีคุณภาพตามขอกําหนดที่ไดวางไว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน, 2556 : 5-6) 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ไดระบุวา ใหสถานศึกษาแตละแหง
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษาเปนประจําทุกป  โดยมีเหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ แนวทางในการดําเนินการ
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ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ไมสอดคลองกับ
หลักการประกนัคุณภาพการศึกษาที่แทจริง จึงสงผลใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกไมสัมพันธกัน เกิดความซ้ําซอนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ทําใหไมสะทอนความเปนจริงและ
เปนการสรางภาระแกสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่กํากับ
ดูแล และหนวยงานภายนอกเกินความจําเปน สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใหมีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อตอการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแตละระดับ และเกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 
  เอกสารคูมือการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่อิงผลการ
ประเมินของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนสื่อ
นิเทศในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีข้ึน  โดยใชผลการประเมินเปนฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และแนวคิดของการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
การบูรณาการภารกิจการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหเปนงานปกติที่สถานศึกษาตองปฏิบัติอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง  เปนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีเช่ือมั่นวากระบวนการนิเทศในการพัฒนาผูบริหาร
โรงเรียน คุณครู และผูเกี่ยวของ ใหมีความรู ความสามารถ ความเขาใจ    มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียน คุณครู และผูเกี่ยวของ ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายของการพัฒนาได  
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สวนที่  2 
แนวทางการดําเนินงาน 

 
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
  การดําเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มีข้ันตอนและรายละเอียด 
ดังตอไปน้ี  

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3. การดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
4.การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

5.การติดตามผลการดําเนินการของสถานศึกษา  
6.การจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัด  

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง ผูบรหิารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการ  

สถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน รวมกันศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช เพื่อกําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแนวดําเนินการ ดังน้ี   

 1. ศึกษามาตรฐานการศึกษา รายละเอียดและคําอธิบายของมาตรฐานทีก่ระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด  

 2. การวิเคราะหมาตรฐานสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดของแตละมาตรฐานอาจจะกําหนด
เพิ่มเติม เปนมาตรฐานหรือประเด็นยอยในแตละประเด็นพิจารณาเพื่อกําหนดเปนคามาตรฐาน  

 3. กําหนดคาเปาหมายความสําเรจ็ของแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 4. ประชาพิจารณมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ  
 5. นํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และคาเปาหมาย เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน        

ใหความเห็นชอบ  

 6. ประกาศมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทราบ   
2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน  

ศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจจะมรีะยะ 3 – 5 ป ซึ่งจะประกอบไปดวย  

1.1 สาระสําคัญของการจัดทําแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบไปดวย   

     1.1.1 ศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สภาพความตองการจําเปนในการพฒันา 
สถานศึกษา  

     1.1.2 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายที่มุงคุณภาพของผูเรียน  
     1.1.3 กําหนดวิธีการดําเนินงาน/โครงการทีส่อดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา เครื่องมือที่มา 

สนับสนุนโครงการ ผลการดําเนินงานตามโครงการ  
     1.1.4 กําหนดการใชงบประมาณ  
     1.1.5 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน  
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1.2 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย  
     1.2.1 แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมสีวนรวมจากทุกฝาย  

     1.2.2 รวบรวมขอมลูสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกสถานศึกษา  

     1.2.3 วิเคราะหขอมลูเกี่ยวกบัสภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา  
1.2.4 กําหนดแผนการดําเนินงาน รวมทั้งแผนกํากบัติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  

3. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

การดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา หมายถึง การนําแผนพฒันาคุณภาพไปสูการปฏิบัติ   
โดยจัดทําเปนแผนปฎิบัติการประจําป เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งในการจัด 
แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกบัแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรดําเนินการ ดังน้ี  

3.1 แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยประกอบดวยจากผูเกี่ยวของหลาย ๆ ฝาย  

3.2 ศึกษาและวิเคราะหแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3.3 วิเคราะหและจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  

3.4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หมายถึง การควบคุมการ 

ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทีส่ถานศึกษาประกาศและ
กําหนด เปนการ ดําเนินงานโดยสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพือ่นําขอมลูมาใชในการวางแผน
พัฒนาตอไป ควรมีแนว ทางการดําเนินงานดังน้ี   

 4.1 ข้ันตอนและแนวทางการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย  
แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมการ   
1.1 การสรางความตระหนักและความสําคัญของการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษา

ของสถานศึกษาใหกบับุคลากรที่เกี่ยวของทราบ  
1.2 พัฒนาความรู และทักษะเกี่ยวกบัการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา   
1.3 ทําความเขาใจเกีย่วกบัรปูแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองและวิธีการประเมินคุณภาพแนว

ใหม ไดแก   

    1.3.1 การประเมินแบบองครวม (Holistic Assessment) มีลักษณะทีส่ําคัญ ดังน้ี   
1) มุงประเมินงานกจิกรรมในภาพรวมมากกวาจะประเมินองคประกอบยอย ๆ  
2) การใหคะแนนสิง่ที่ตองการวัดประเมินแบบกวาง ๆ โดยรวม 1 คา    
3) ใชประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานทีเ่รียบงาย ไมซับซอน  

  4) มีความรวดเร็วในการประเมิน  
  5) ผูประเมินจําเปนตองมีทักษะและความรูรอบตัว  
  1.3.2 การตัดสินโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence Based) โดยผูเช่ียวชาญตองมทีักษะหรือไดรับการอบรม หรือมปีระสบการณเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
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ประเมิน โดยผูเช่ียวชาญอาจใช 3- 5 หรือมากกวาน้ีตามความเหมาะสม ข้ึนอยูประเด็นและบริบทที่เกี่ยวของ   

  1.3.3. การประเมินโดยบุคคลระดับเดียวกัน (Peer Review) เปนกระบวนการตรวจเย่ียม ติดตาม 
ประเมิน โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ 
คลายกัน เพื่อรวมกันวิเคราะห และใหขอสงัเกต ขอเสนอแนะ   

1.4 แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะตอง 
ประกอบดวยผูเกี่ยวของทุกฝาย   

ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการ  
2.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย วัตถุประสงค เปาหมายของการประเมิน นํากรอบ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน กําหนดวิธีการประเมินแตละ มาตรฐาน 
การเกบ็รวบรวมขอมูล การสรุปและรายงานผลการประเมิน  

2.2 การดําเนินการตามแผน ประกอบดวย การสรางเครื่องมือที่สอดคลองกับมาตรฐาน การศึกษา
และกําหนดเกณฑการประเมิน โดยเนนหลกัฐานเชิงประจักษที่หลากหลาย  

2.3 การตรวจสอบผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา สรุปผล การตรวจสอบการ ดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2.4 การนําผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา มาวิเคราะห วางแผนการ
พัฒนา / ปรับปรงุ การดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อน าขอมูลมาใชในการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา  

ข้ันที่ 3 ข้ันการจัดทํารายงานผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาจัดทํารายงานผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา เสรจ็แลว จะนําขอมูลมาจัดทํารายงานการประเมินผลและพรอมสรปุแนวทางการพัฒนาของ
สถานศึกษาตอไป  

4.2 กรอบการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กรอบการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนการประเมินตามมาตรฐาน และรายละเอียดของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะมีแนวทางการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี  

 4.2.1 การกําหนดกรอบการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
(สวนที่ 3 หนา 42 )   

 4.2.2 แบบบันทึกการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

5. การติดตามผลการดําเนินการของสถานศึกษา  
      การติดตามผลการดําเนินการ หมายถึง การติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม  

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อนําขอมูลเชิงประจักษไปใช
ปรับปรงุ หรือพฒันาการดําเนินงานของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นําเสนอผลการ
ดําเนินงาน เพื่อใชเปนขอมลูในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  

  ระยะเวลาการติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพฒันาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา จะกําหนดเปน 2 ระยะ   

 ระยะที่ 1 ติดตามผลการดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา  
 ระยะที่ 2 ติดตามผลการดําเนินงาน เมื่อเสรจ็สิ้นการดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา กรอบ
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การติดตามผลการดําเนินงาน  

 กรอบการติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ไดแบงการติดตาม  

ออกเปน 2 สวน ดังน้ี   
 สวนที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการศึกษา ประกอบดวย 3 องคประกอบในการดําเนินงานตาม
บริบทของสถานศึกษา คือ ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิตหรือผลลัพธ ซึ่งสามารถดําเนินการได 
ดังน้ี   

     1.1 ดานปจจัย ประกอบดวย   
   - บุคคล เชน ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของใน สถานศึกษา  

เปนตน  
       - ทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณ เชน หลักสูตรสถานศึกษา สื่อ และ

เทคโนโลยี แหลงเรียนรู เปนตน 
   1.2 ดานกระบวนการ ประกอบดวย  
 - การบริหารจัดการ เชน การบรหิารแบบมสีวนรวม เปนตน  

                             - กระบวนการเรียนรู เชน การจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดบรรยากาศ 
ที่เอื้อตอการเรียนรู การใชกระบวนการวิจัยเพือ่พัฒนาผูเรียน การสงเสริมวินัยเชิงบวก   
                               - ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เชน การกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การจัดทําแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
การดําเนินตามแผนที่วางไวเพื่อใหไดตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 1.3 ดานผลผลิตหรือผลลัพธ ประกอบดวย  
  - ผูเรียน เชน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะที่พงึประสงค   

 

สวนที่ 2 การกําหนดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป เปนการติดตามผลการ ดําเนินงานเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

สวนที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการศึกษา ดานปจจัย ดังตอไปน้ี  

องคประกอบ  ประเด็นการติดตาม  ประเด็นพิจารณา  วิธีการตรวจสอบ  รอยรอย/
หลักฐาน 

ครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 

1. จํานวนครู  
เพียงพอตาม
เกณฑ 

1. มีครูครบช้ัน  
2. 

1. ตรวจเอกสาร  
ประจําช้ันเรียน 

1. เอกสารประจํา 
ช้ันเรียน  
2. ตารางสอน 

ทรัพยากร   
เทคโนโลยี 

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

งบประมาณ  ....................  ....................  ....................  .................... 

....................  ....................  ....................  ....................  .................... 
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สวนที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการศึกษา ดานกระบวนการ 

องคประกอบ  ประเด็นการติดตาม  ประเด็นพิจารณา  วิธีการตรวจสอบ  รอยรอย/
หลักฐาน 

การบริหารจัดการ  ....................  ....................  ....................  .................... 

กระบวนการเรียนรู  ....................  ....................  ....................  .................... 

ระบบประกัน  
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

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

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

 

สวนที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการศึกษา ดานผลผลิตหรือผลลัพธ  

องคประกอบ  ประเด็นการติดตาม  ประเด็นพิจารณา  วิธีการตรวจสอบ  รอยรอย/
หลักฐาน 

ผูเรียน  ...................  ...................  ...................  ................... 

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

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

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

 
6. การจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัด  
การจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัด หมายถึง ผลจากการจัดทําการ 

ประเมินตนเอง ผลจากการดําเนินงาน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เปน
การจัดทําผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สถานศึกษาจัดทําข้ึน แลวนําเสนอ
รายงานผล ประเมินตนเองตอคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ และจัดสงรายงานตอสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเปนประจําทุกป เพื่อใหหนวยงานตนสังกัด ไดใหคําปรึกษา ชวยเหลือและแนะนําสถานศึกษา 
เพื่อใหการประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยมีประเด็นในการจัดทํารายงาน
ผลการประเมินตนเองที่ สําคัญ ดังตอไปน้ี   

   6.1 ข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบดวย  
 6.1.1 แตงต้ังคณะกรรมการ ซึง่ประกอบดวยคณะบุคคลหลายฝาย ไดแก ผูบรหิาร ครบูุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวของ  
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 6.1.2 รวบรวมขอมลูสารสนเทศ ทั้งขอมูลสารสนเทศทั่วไป ขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน
ตามกิจกรรม โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา(สวนท3ี หนา68)  
 6.1.3 สรุปและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง สถานศึกษารวบรวมผลจากการดําเนิน
กิจกรรมตามมาตรฐานมาสรุปและเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง  

 6.1.4 นําเสนอคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนใหความเห็นชอบ โดยสถานศึกษานํารายงาน ซึง่
เขียนสมบูรณแลวเสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพจิารณาใหความเห็นชอบ เพื่อรับรองผลการประเมิน 
ของสถานศึกษา   

  6.1.5 เผยแพรตอสาธารณชนหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของสถานศึกษา นํา
รายงานผลการประเมินที่ไดรบัการเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน และ
ผูเกี่ยวของ  

 6.2 การตัดสินผลและสรุปผลการประเมิน  
           การตัดสินและสรปุผลการประเมินใหเนนหลักการประเมินแบบองครวม (Holostic  
Assessment) ขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) ทั้งทีเ่ปนขอมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
และ ตัดสินในลกัษณะองครวมไมแยกสวน แบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 การตัดสินและสรุปผลการประเมินรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

สวนที่ 2 การตัดสินและสรุปผลการประเมินในภาพรวม  
 
แนวคิด หลักการ วิธีการ การประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแนวใหม  มุงเนนกระบวนการตัดสินคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยการประเมินแบบองครวม (holistic assessment) เปนการประเมินและตัดสินผลตาม
หลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgment) โดยเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด
ไว ซึ่งวิธีการประเมินที่กําหนดในการประเมิน เปนเกณฑการใหคะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไมแยกสวน
หรือแยกองคประกอบในการกําหนดคะแนนประเมิน แตเปนเกณฑการใหคะแนนในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงาน (holistic rubrics) หรือกระบวนการดําเนินงานน้ันๆ ซึ่งการประเมินแบบองครวมน้ี เปนการ
ประเมินในองครวมของทกุลักษณะในการปฏิบัติงาน สะดวกและเปนผลดีตอทั้งผูประเมินและผูรับการประเมิน 
แตตองอาศัยความรูความสามารถและทักษะในการประเมินของผูประเมินที่ตองศึกษาและรวบรวมขอมูลในองค
รวมทั้งหมด นอกจากน้ีผูประเมินจําเปนตองมีความรูอยางรอบดาน อาศัยการวิเคราะหขอมูลรวมกันในคณะผู
ประเมินเพื่อการตัดสินใจใหระดับคุณภาพจะไมใชการใหคะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหน่ึง ซึ่งผู
ประเมินจําเปนตองทําความเขาใจในประเด็นหรือรายการประเมินเพื่อใหไดการประเมินที่มีประสิทธิภาพ  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560 : 42)   
1. แนวคิดการประเมินแนวใหมในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
 ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน เปนการประเมินจากสภาพ
จ ริ ง  ไ ม ส ร า ง ภ า ร ะ ยุ ง ย า ก ใ ห ส ถ า น ศึ ก ษ า  ไ ด ผ ล ป ร ะ เ มิ น ที่ ส ะ ท อ น คุ ณ ภ า พ ที่ แ ท จ ริ ง 
ของสถานศึกษา ที่จะนําไปสูการใชผลประเมินเพื่อการพัฒนาตอเน่ืองที่ตรงประเด็น ผลงานอันเกิดจากการ
เ รี ยนรู ต ามป ก ติ ขอ ง นั ก เ รี ยน  ร วมทั้ ง ผล งานที่ เ กิ ด ข้ึ นจ ากการ ออกแบบ การจั ดก าร เ รี ยน รู 
ของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาผู เรียน การบริหารจัดการศึกษาที่มี คุณภาพ 
เชิงประจักษที่สถานศึกษาดําเนินการอยูแลว นาจะเปนหลักฐานเชิงประจักษที่มีคุณคาตอการสะทอนผลการ
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ประเมินของสถานศึกษาไดเปนอยางดี โดยการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (expert 
judgement) และการทบทวนผลการจัดการศึกษาโดยบุคคลระดับเดียวกัน (peer review) ที่มีความรู 
ความสามารถและมีประสบการณการปฏิบัติงานที่คลายกัน เพื่อรวมกันใหขอเสนอแนะ เชิงพัฒนาแก
สถานศึกษาในการพัฒนากระบวนการบริหารจดัการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา
อยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชแนวคิดการ
ประเมินแบบองครวม (holistic assessment) 
2.  การประเมินแบบองครวม (holistic assessment) 
 การประเมินแบบองครวมเปนแนวคิดที่ใชถูกนํามาใชประเมินคุณภาพในยุคการจัดการศึกษาอิง
มาตรฐาน และหลักสตูรการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน โดยการประเมินแบบองครวม กลาวคือการพิจารณา
คุณภาพผลงาน หรือคุณภาพความสําเร็จทุกมาตรฐานโดยรวม แลวจึงตัดสินระดับคุณภาพเพียงคาเดียว มี
ความสําคัญที่ควรเขาใจ ดังน้ี 
 2.1 ลักษณะสําคัญของการประเมินแบบองครวม 
  การประเมินแบบองครวมหรือการประเมินแบบบูรณาการ (integrated assessment) มี
ลักษณะสําคัญ ดังน้ี  
  1. มุงประเมินงานกิจกรรมขององคกรในภาพรวมมากกวาจะประเมินองคประกอบยอย  ๆ
  2.  สวนยอยหรือหนวยยอยจะถูกประเมินรวมไปดวยกัน 
  3.  ตองใชผูประเมินที่เช่ียวชาญมีประสบการณ (professional judgement)     ซึ่งจะชวย
ลดเวลาการประเมินลงไดมาก และชวยขจัดความไมนาเช่ือถือในการประเมินได 
  4.  อยูบนพื้นฐานของรองรอยหลักฐานที่ดําเนินงานอยูแลว (evidence based)  
การประเมินแบบองครวมน้ันผูประเมินตองสามารถช้ีรองรอยที่สะทอนศักยภาพของสิ่งที่ประเมินเฉพาะที่
จําเปนและมีเทคนิคที่จะรวบรวมขอมูลเหตุการณใหเพียงพอ แลวจึงทบทวนรองรอยหลักฐานและตัดสินใจ 
 2.2  เกณฑการใหคะแนนแบบองครวม (holistic rubrics) 
   เกณฑการใหคะแนนแบบองครวม เปนเกณฑการใหคะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไมได
แยกสวนหรือแยกองคประกอบในการใหคะแนน คือ จะประเมินในภาพรวมของผลงานหรือกระบวนการน้ัน 
ซึ่งจะสะดวกและงายสําหรับผูประเมิน แตผูประเมินจําเปนตองมีทักษะ ความชํานาญ เช่ียวชาญและมีความรู
รอบดานเพื่อที่จะประเมินไดอยางมปีระสิทธิภาพ เชน การตัดเกรดหรือจัดลาํดับผลงานการเขียนของนักเรียนที่
ครูสามารถทําไดในเวลารวดเร็วที่สุด ในทุกๆ เน้ือหา เพียงครูอานผลงานการเขียนของนักเรียนรอบหน่ึง ครูก็
จะสามารถสราง rubrics ใหคะแนนผลงานการเขียนของนักเรียนได โดยอิงเน้ือหาที่ครูเคยสอนและฝกหัด
นักเรียนมากอนแลวดําเนินงานตัดสินผลงานการเขียนของนักเรียนตามเกณฑที่กําหนดน้ัน 
   การประเมินแบบในองครวม (holistic rubrics) มีลักษณะแตกตางกับการประเมิน แ ย ก ส ว น 
(analytic rubrics) ดังน้ี 
การประเมินในองครวม (holistic) การประเมินแยกองคประกอบ (analytic) 

. การประเมินประเด็นยอยๆพรอมๆกัน คราว
เดียวกัน 

1. การประเมินแยกเปนประเด็นยอยที่ละประเด็น 

 การใหคะแนนสิ่งที่ตองการวัดประเมินแบบ
กวางๆ โดยรวม 1คา (A single overall or 
global scoring)  

2. การใหคะแนนสิ่งที่ตองการวัดประเมินแบบแบงแยกสวน
ในแตละองคประกอบจําเปน (component) หรือลักษณะ
สําคัญ (feature) 

. ใชประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่3. ใชประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่ซับซอน
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การประเมินในองครวม (holistic) การประเมินแยกองคประกอบ (analytic) 
เรียบงาย ไมซับซอน และตองใชมิติ/เกณฑหลายดานสําหรับใชบงช้ีคุณภาพของ

งานจึงจะคลอบคลุมและชัดเจน 
4 .  มี ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ 

การตัดสินใจ 
4 .  ใ ห ค ว า มสํ า คั ญ ใ นก า ร ป ร ะ เ มิ น แต ล ะ ป ร ะ เ ด็ น 

จึงใชเวลาในการประเมิน 
5. ผูประเมินจําเปนตองมีทักษะและความรูรอบ

ดาน (expert judgment) 
5. ผูประเมินประเด็นไปทีละประเด็น/ดานตามเกณฑที่

กําหนด 
  
 2.3 ความสัมพันธระหวาง analytic rubrics กับ holistic rubrics 
แตถึงอยางไรก็ตาม การตัดสินผลงานของนักเรียน ในความเปนจริง จําเปนตองเกี่ยวของสัมพันธกันระหวาง 
analytic rubrics และ holistic rubrics ดังตัวอยางการสราง rubrics ตัดสินผลงานการเขียนของนักเรียน
แ บ บ อ ง ค ร ว ม ข อ ง โ ร ง เ รี ย น แ ห ง ห น่ึ ง  ซึ่ ง ค รู มี ข้ั น ต อ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ป ร ะ เ มิ น 
ผลงานของนักเรียนเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี 
  ข้ันตอนที่ 1 ครูอานผลงานของนักเรียนโดยรวมหน่ึงรอบเพื่อใหเห็นภาพรวมโดยรวมของ
ผลงาน 
  ข้ันตอนที่ 2 ครูกําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพผลงานการเขียนของนักเรียน ตามหลักการ 
ที่เคยสอนนักเรียนไวเปน 5 องคประกอบ ดังน้ี 
  องคประกอบที่ 1 ความสมบูรณของผลงาน หรือผลสําเร็จของผลงาน 
  องคประกอบที่ 2 การสื่อความหมาย 
  องคประกอบที่ 3 การใชภาษา 
  องคประกอบที่ 4 การใชคําศัพท 
  องคประกอบที่ 5 โครงสรางทางภาษา 
   ในข้ันน้ี ครูประเมินหรือใหระดับคะแนนผลงานนักเรียนแตละองคประกอบ ในลักษณะ 
analytic rubrics ของแตละประเด็น 
  ข้ันตอนที่ 3 ครูพิจารณาจัดลําดับที่ของผลงานนักเรียนแตละช้ิน  ซึ่งในข้ันน้ีครูจําเปนตอง
พิจารณาผลงานโดยภาพรวมของนักเรียนแตละคนเพื่อเรียงลําดับที่ 1, 2, 3, 4, ……    ซึ่งในข้ันน้ี ครู
จําเปนตองสราง rubrics การตัดสินคุณภาพผลงานโดยภาพรวมในลักษณะ holistic rubrics  ดังน้ี 
 
1.  คุณภาพระดับตํ่ากวามาตรฐาน 
 ความสมบูรณของงาน :  มีความสมบูรณนอยที่สุด หรือเน้ือหาตองไดรับการพัฒนา 
 การสื่อความ :  ขอความอานแทบจะไมเขาใจ 
 การใชภาษา  :  เรียงลําดับประโยคไมตอเน่ืองบางครั้งใชคําเช่ือมประโยคซ้ําๆ 
 คําศัพท :  การใชคําศัพทที่สื่อความไดไมเพียงพอและ/หรือไมถูกตอง 
 โครงสรางภาษา   : ใชโครงสรางภาษาระดับตํ่ากวาพื้นฐาน 
2. คุณภาพระดับเกือบบรรลุมาตรฐาน   
 ความสมบูรณของงาน : ผลงานเสร็จเปนบางสวน; เห็นการพัฒนาความคิด 
 การสื่อความ : ขอความสวนใหญคอนขางเขาใจได แตตองอาศัยการตีความ 
 การใชภาษา  : เรียงลําดับประโยคไมตอเน่ือง บางครั้งใชคําเช่ือมประโยคซ้ําๆ 
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 คําศัพท : การใชคําศัพทคอนขางไมเพียงพอ/หรือคอนขาง ไมถูกตอง 
 โครงสรางภาษา   : ใชโครงสรางภาษาระดับพื้นฐาน 
3. คุณภาพระดับมาตรฐาน 
 ความสมบูรณของงาน : ผลงานเสร็จสมบูรณ ความคิดไดรับการพัฒนาเพียงพอ 
 การสื่อความ : ขอความสวนใหญสามารถเขาใจได โดยตองอาศัยการตีความเล็กนอย 
 การใชภาษา  : เรียงลําดับประโยคไมตอเน่ือง บางครั้งใชคําเช่ือมประโยคซ้ําๆ 
 คําศัพท : การใชคําศัพทเหมาะสม  / หรือถูกตอง 
 โครงสรางภาษา   : ใชโครงสรางภาษาไดในระดับสูงกวาพื้นฐาน 
 
  2.4 การประเมินเพ่ือเรียงลําดับท่ีแบบองครวม (holistic grading) และการทบทวนโดยบุคคล
ระดับเดียวกัน (peer review) 
  การตัดสินผลประเมินแบบองครวม เปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด สําหรับการประเมินที่เนน
ความรวดเร็วในการจัดลําดับที่มากกวารายละเอียดของผลการประเมิน  แตในแงการปฏิบัติการตัดสินผล
ประเมินแบบองครวม อาจจะมีจุดดอยในแงความลําเอียงของครูผูประเมินอันเกิดจากความใกลชิดเกินไป เปน
ตน ดังน้ัน การหลีกเลี่ยงความลําเอียงในแงน้ี จึงมีความจําเปนตองมีผูประเมินเปนคู หรือผูประเมินกลุมเล็กๆ 
ทําหนาที่รวมกันพิจารณาตัดสินผลประเมินแบบองครวม ที่เรียกวา Peer Review จัดลําดับผลงานโดยใช
เกณฑน้ีเพื่อถวงดุลความลําเอียงจะชวยใหการประเมินมีความเช่ือถือไดมากข้ึน  
 
 2.5 การประเมินเพ่ือเรียงลําดับท่ีแบบองครวม (holistic grading)  
  ความยุงยากอีกประการหน่ึง ที่อาจจะเกิดข้ึนในการตัดสินผลการประเมินแบบองครวม ที่แม
จะมีการสราง rubrics ตัดสินที่มีความเที่ยงตรง มี peer review ที่เหมาะสม แตอาจจะพบปญหา ขอมูลการ
ประเมินที่ไมเปนไปตามระบบที่คาดหวังตาม rubrics ที่กําหนดไวขางตน ตัวอยางเชน ผลงานการเขียนของ
นักเรียน มีความสมบูรณ ระดับ 3 แตการสื่อความมีคุณภาพระดับ 1 ระดับการใชภาษามีคุณภาพระดับ 2 การ
ใชคําศัพทมีคุณภาพระดับ 2 และโครงสรางภาษาที่ใชมีคุณภาพระดับ 1 การตัดสินคุณภาพและจัดลําดับที่โดย
ภาพรวมของผลงานช้ินน้ี จําเปนตองอาศัยผูประเมินที่มคีวามรูเชียวชาญลุมลึกหลายๆคนรวมกนั ตัดสินผลงาน
อยางเปนเอกฉันท ที่เรียกวาการตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (expert judgement) ซึ่งการที่จะสามารถ
ตัดสินคุณภาพของผลงานที่มีลักษณะซับซอนเชนน้ีไดอยางเที่ยงตรงและเช่ือถือไดน้ัน กลุมผู เช่ียวชาญ
จําเปนตองดําเนินการสืบเสาะหาความจริงเพิ่มเติม จนไดขอมูลเชิงประจักษที่พอเพียง เพื่อรวมอภิปรายผล
และรวมตัดสนิใจภายใตเวลาจํากัดน้ัน 
3. การประเมินโดยวิธีพิชญพิจารณ หรือการทบทวนโดยบุคคลระดับเดียวกัน (peer review) 
 peer review หรือศัพทบัญญัติใชคําวา พิชญพิจารณ เปนกระบวนการตรวจเย่ียม ติดตาม 
ประเมิน โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสารถ และประสบการณในการปฏิบัติงานที่คลายกัน 
เพื่อรวมกันวิเคราะห และใหขอสังเกต ขอเสนอแนะเชิงพัฒนาในการปฏิบัติงาน โดยมีนักวิชาการ หนวยงานได
ใหแนวคิด ความหมาย ดังน้ี 
 พิชญพิจารณในการประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมของการ
บริหารจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน ผูทําหนาที่พิชญพิจารณเปรียบเสมือนเพื่อนที่มีความปรารถนาดีตอ
สถานศึกษา มีความรูความสามารถ มีใจเปนกลาง ปราศจากอคติในการพิจารณ ไมมีสวนไดสวนเสียกับสิ่งทีเ่ขา
ไปพิจารณ และใหผลปอนกลับในการประเมินที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนดวยทาทีที่เปนมิตร 
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 โมเดลพิชญพิจารณ มี  3 โมเดล ไดแก โมเดลการประเมิน (evaluation model) โมเดลการ
พัฒนา (development model) และโมเดลความรวมมือรวมพลงั (collaborative model) สองโมเดลแรกผู
ประเมินหรือผูทําหนาที่พิชญพิจารณจะมีบทบาทเหนือกวาผูถูกประเมิน ดวยความเปนผูทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณสูง สามารถใชความชํานาญของตนเองในการตัดสินคุณภาพของการปฎิบัติงานผูอื่น ตางกันที่
โมเดลแรกเนนการตัดสินคุณภาพตามแบบไดตกมากกวาโมเดลที่สอง ซึ่งเนนการใหขอมูลเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาจากการวิเคราะหหรือวินิจฉัยของผูประเมิน ความรูสึกเปนเจาของผลการประเมิน ในกลุมของผูถูก
ประเมินจะไมมีในสองโมเดลน้ี เน่ืองจากผูรับการประเมินจะเปนผูรับฟงผลการประเมินโดยไมไดมีสวนรวมใน
การประเมินเหมือนโมเดลที่สาม คือ โมเดลความรวมมือรวมพลัง 
 ลักษณะของพิชญพิจารณที่พึงประสงคควรเปนแบบความรวมมอืรวมพลัง (collaborative peer-
supported review) เปนการพิจารณแบบเปด ยืดหยุน และกระบวนการไมเปนแบบสั่งการเปดโอกาสใหมี
การเรียนรูเกิดข้ึน ผลการประเมินจะไมช้ีขาดจากมุมมองของตนเองฝายเดียว ใหผูรับการประเมินแตละคนมี
โอกาสเลือกและสรางเสนทางตามความรูที่ตนเองมีอยู กระบวนการแบบน้ีจะสนับสนุนใหมีการสะทอนเชิง
วิพากษ ทําใหแตละคนใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่สงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 โดยภาพรวม พิชญพิจารณเปนกระบวนการที่เกิดจากความตองการของผูที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการศึกษา ที่ตองการไดขอมูลสะทอนเชิงวิชาการ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการจัดการศึกษาหรือ
การปฏิบัติงาน การพิจารณเปนกระบวนการที่ทําใหมองเห็นปญหาและแนวทางแกไขโดยอิงประสบการณของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย การพิจารณทีจ่ะมีประสทิธิผลจงึตองเกิดจากการเห็นคุณคาของการไดขอมูลสะทอนที่ชวยใน
การปรับปรุงพัฒนา จึงไมควรเปนกระบวนการที่เกิดจากการถูกบังคับหรือสั่งการใหตองทํา 
 เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกระบวนการพิชญพิจารณ จึงตองมีการสื่อสารเพื่อช้ีใหเห็นประโยชนที่
จะไดจากการพิจารณ ผูที่ทําหนาที่พิชญพิจารณตองมีความรูและประสบการณในการทํางานในลักษณะ
เดียวกับผูถูกพิจารณ ในกรณีของการพิจารณการประเมินคุณภาพภายใน ควรเปนบุคคลที่อยูบริบทเดียวกัน
หรือสัมพันธกับสถานศึกษาที่จะไปพิจารณ เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผานการ
พัฒนาใหเปนผูเขาใจบทบาทหนาที่และการปฏิบัติงานในกระบวนการพิชญพิจารณ เปนผูที่มีใจเปนกลาง 
ปราศจากอคติในการพิจารณ ไมมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาที่เขาไปพิจารณ 
 การประเมินแบบพิชญพิจารณ เปนการประเมินแบบเพื่อนรวมวิชาชีพที่เปนกัลยาณมิตร ผูเปน
เพื่อนจะใหขอมูลแบบตรงไปตรงมา จริงใจ ปราศจากอคติ และตองมั่นใจวาตนเองในฐานะผูประเมินมี
ความสามารถในการประเมินจริง ที่สําคัญตองเขาใจบริบทของสถานศึกษา เพื่อจะไดใหคําแนะนําที่เหมาะสม 
นําไปปฏิบัติใหเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาน้ันๆ ได ทั้งน้ี ตองใหความสําคัญกับการรับฟง
ความคิดเห็นของผูถูกประเมินดวย  
 การทํา peer review เปนเรื่องละเอียดออน ควรมีการทําความเขาใจอยางถองแท  ถึงประโยชน
ที่จะไดรับ มุงเนนเรื่องการใหขอมูลยอนกลับอยางสรางสรรคเพื่อนําไปพัฒนาตนเอง  เนนการทํางานในฐานะ
กัลยาณมิตร เปนตน ขอควรระวังเหลาน้ีจะไมเปนอุปสรรคเลย หากทุกคนมองเห็นเปาหมายรวมกัน คือการ
บริหารจัดการศึกษา และจัดประสบการณการเรียนรูที่ดีและมีคุณภาพเพื่อผูเรียน ใหสมกับคําวาการจัด
การศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 การทบทวนระดับเดียวกัน (peer review) หรือ การทบทวนโดยผูรูเสมอกนั เปนการประเมินงาน
โดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีความชํานาญคลายกับคนที่ทํางานน้ัน เปนระบบควบคุมกันเองโดยสมาชิกวิชาชีพ
ที่มีคุณสมบัติความสามารถในสาขาที่เขาประเด็นกัน เปนวิธีที่ใชเพื่อรักษามาตรฐานทางคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
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คุณภาพ และเพื่อใหเกิดความเช่ือถือในงาน ภายในกลุมนักวิชาการ เปนวิธีการกําหนดวา งานวิชาการน้ัน
สมควรจะตีพิมพหรือไม เปนเรื่องที่จัดหมวดหมูไดตามชนิดของงาน หรือตามอาชีพ เชน การทบทวนระดับ
เดียวกันทางการแพทย 
 การทบทวนโดยนักวิชาการระดับเดียวกัน (Scholarly peer review หรือ refereeing) เปน
กระบวนการตรวจสอบงานวิชาการ งานวิจัย หรือแนวคิดโดยนักวิชาการในสาขาเดียวกัน กอนที่จะตีพิมพงาน
ในวารสารวิชาการหรือในหนังสือ การทบทวนจะชวยผู ตีพิมพ  ซึ่งก็คือหัวหนาบรรณาธิการหรือคณะ
บรรณาธิการ ตัดสินใจวางานน้ันควรจะรับ หรือรับไดถามีการแกไข หรือปฏิเสธ เปนกระบวนการที่ตองมีกลุม
ผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ (ซึ่งบางครั้งจํากัดอยางแคบๆ) ผูมีคุณสมบัติและสามารถทํางานทบทวนอยางเปน
กลางๆ ไดโดยระดับหน่ึง แตวาการทบทวนที่เปนกลางๆ โดยเฉพาะในงานที่มีการจํากัดอยางไมชัดเจน หรือ
เปนงานหลายสาขาวิชา อาจเปนเรื่องยาก และแนวคิดใหมๆ ที่สําคัญ อาจจะไมไดการยอมรับจากคนรุน
เดียวกัน การทบทวนโดยนักวิชาการระดับเดียวกัน เปนสิ่งจําเปนเพื่อคุณภาพทางวิชาการ และใชใน
วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตรโดยมาก แตไมไดชวยปองกันการพิมพงานวิจัยที่ไมเปนจริงทั้งหมด โดยปกติ
แลว การทบทวนจะทําแบบนิรนาม แตวาในปจจุบันมีงานทบทวนทําแบบเปดเปนจํานวนพอสมควร โดยที่
ผูอานจะเห็นขอคิดเห็นของผูทบทวน โดยแสดงช่ือของผูทบทวนดวย 
 
4. การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgement) 
 การตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญเปนการพิจารณาใหนํ้าหนักความสําคัญแกหลักฐานที่มีอยู
เพื่อใหไดขอสรุปที่สอดคลองกับหลักฐานที่ปรากฏ โดยผูเช่ียวชาญรายบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีทักษะ หรือ 
ไดรับการฝกอบรม หรือมีประสบการณเฉพาะทางซึ่งเกี่ยวของกับสิ่งที่จะประเมิน ผูเช่ียวชาญ จึงเปนผูที ่มี
เครื่องมือทางความคิด (mental tools) ที่จําเปนตอการประเมิน ไดแก ความรูในการเลือกหลักฐานที่จะ
นํามาใชในการตอบคําถามการประเมิน ความสามารถในการใหนํ้าหนักความสําคัญกับความถูกตองตรง
ประเด็นของหลักฐานตางๆ และความสามารถในการตีความความสําคัญ ของขอเท็จจริง ( facts) หรือ ขอ
สันนิษฐาน (assertions) ที่เกี่ยวของ รวมทั้งความสามารถในการคิดคนมุมมองจากมวลขอมูลสารสนเทศที่
อาจจะมีขอจํากัดหรือความขัดแยงในตนเอง (self-conflicted) รวมอยูดวย การดําเนินการประเมินและตัดสิน
โดยผูเช่ียวชาญ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. การกําหนดคําถามใหผูเช่ียวชาญ (posing questions to the experts) ข้ันแรก 
ของการพัฒนากระบวนการประเมินและตัดสินโดยผูเช่ียวชาญคือ การกําหนดวัตถุประสงคและผลิตภัณฑที่พึง
ป ร ะ ส ง ค  ( desired products)  ก า ร ตั ด สิ น ส า ม า ร ถ พิ จ า ร ณ า ไ ด จ า ก ห ลั ก ฐ า น ต า ง ๆ  
ซึ่งการตัดสินบางประเด็นตองอาศัยขอเท็จจริง ในขณะที่บางประเด็นตองอาศัยคุณคา (values) ดังน้ันคําถาม
ในก า ร ป ร ะ เ มิ น จึ ง มี บ ทบ าทสํ า คัญต อ ก า ร ตั ดสิ น ใ จ ขอ ง ผู เ ช่ี ย วชาญ  นอ กจ าก น้ี ยั ง จํ า เ ป น 
ตองพัฒนาขอความที่แสดงใหเหน็ประเด็นการประเมินตอผูเช่ียวชาญที่เรยีกกวา การกําหนดกรอบประเด็นโดย
การนําเสนอที่ไมมีอคติ ที่มีความเปนอิสระจากความคิดความเช่ือที่มีอยูเดิม การเมือง และการอภิปรายถึงผลที่
ต า ม ม า ที่ อ า จ มี ผ ล ต อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ตั ด สิ น  ก า ร กํ า ห น ด ก ร อ บ ป ร ะ เ ด็ น 
อาจใหภูมิหลัง และอาจมี เงื่อนไขตางๆ ที่รวมอยูดวย กรอบประเด็นที่กําหนดในรูปแบบขอความ 
ที่จะเสนอตอผูเช่ียวชาญควรไดรับการตรวจสอบ โดยแนวทางที่ดีที่สุดคือ การตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญที่ไมได 
มีสวนรวมในกระบวนการกําหนดกรอบประเด็น 
 2. การคัดเลือกผูเช่ียวชาญ (selecting the experts) การระบุผูเช่ียวชาญจําเปนตองกําหนด
เกณฑความเช่ียวชาญที่สามารถวัดได โดยทั่วไปผูเช่ียวชาญคือ ผูที่มีหรือถูกกลาวถึงวามีความรูเกี่ยวกับขอมูล 
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รูปแบบ หลักเกณฑที่ดีเลิศในสาขาวิชาเฉพาะ ซึ่งพิจารณาไดจากตัวบงช้ีความรู ไดแก งานวิจัยที่มีการตีพิมพ
หรือไดรับทุนสนับสนุน การอางอิงผลงาน ปริญญา รางวัล ตําแหนง การแนะนําหรือไดรับการเสนอช่ือจาก
บุคคลที่นาเช่ือถือ การเปนคณะกรรมการตางๆ เปนตน นอกจากน้ีแลว ผูเช่ียวชาญยังตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
บางประการ เชน ผูเช่ียวชาญจะตองไมมีความลําเอียงตอสิ่งจูงใจ (motivational biases) ไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจ การเมือง หรือผลประโยชนอื่นใดที่มีตอการตัดสนิ อาจใชผูเช่ียวชาญภายในหรือผูเช่ียวชาญภายนอก
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลักษณะของความลําเอียงตอสิ่งจูงใจ ผูเช่ียวชาญตองมีความเขาใจตอกระบวนการดําเนินงาน
โครงการ นอกจากน้ีผูเช่ียวชาญควรเต็มใจที่จะเขารวมประเมินและตัดสินผลและควรตองรับผิดชอบตอผลการ
ตัดสินน้ันดวย 
 นอกจากความเ ช่ียวชาญที่ ใช เปนเกณฑ ในการกําหนดบุคคลผู เ ช่ียวชาญแลว จํ าเปน 
ตองกําหนดจํานวนของผูเช่ียวชาญที่ใชในการประเมินและตัดสิน โดยจํานวนผูเช่ียวชาญที่เหมาะสมอาจ ใช 3-
5 คน หรือ 3-7 คน ข้ึนอยูกับความซับซอนของประเด็นและบริบทที่เกี่ยวของ โดยเลือกผูเช่ียวชาญที่มีภูมิหลัง
ความรับผิดชอบ สาขาที่ศึกษา และอื่นๆ ที่แตกตางกันเพื่อใหเกิดความแตกตางระหวางความเช่ือ และควรจะ
เลือกใหครอบคลุมสาขาวิชาที่จําเปนตอการประเมินและตัดสินผลเพื่อปองกันปญหาความทับซอนกันของ
ผูเช่ียวชาญ 
 3.  คุณภาพของการประเมินและตัดสิน (the quality of judgements) เน่ืองจากการตัดสิน มี
ความเปนอัตนัย เปนเรื่องสวนบุคคล และแตกตางกันระหวางบุคคลและชวงเวลา การตัดสินที่ถือวาถูกตองจึง
ตองอาศัยขอมูลหลักฐานที่เช่ือถือได โดยการประเมินและตัดสินอาจเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลสาม
เสา (data triangulation) สําหรับตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลโดยการพิสูจนวาขอมูลหลักฐานที่ไดมา
น้ันถูกตองหรือไม โดยตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลง ไดแก เวลา สถานที่ และบุคคล 
   3.1  การตรวจสอบแหลงเวลา หมายถึง การตรวจสอบวา ขอมูลหลักฐานอยูในชวงเวลา
ตางกัน หรือเหมือนกัน ถาเหมือนกันควรตรวจสอบในชวงเวลาที่ตางกันดวย 
   3.2 การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง การตรวจสอบขอมูลหลักฐานอยูในสถานที่เดียวกัน
หรือไม หากมาจากสถานที่เดียวกันมีผลออกมาเหมือนกัน ผูวิจัยควรตรวจสอบในแหลงสถานที่ที่แตกตาง 
   3.3 การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถาบุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิม
หรือไม 
  การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (methodological triangulation) คือการเก็บ
รวบรวมขอมูลหลักฐานโดยวิธีการตางกันเพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน โดยอาจใชการสังเกตควบคูกับการ
ซักถาม หรือศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงเอกสาร หรือทําการซักถามผูใหขอมูลสําคัญ 
  4.  การรวมผลการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (combining expert 
judgements) การประเมินและตัดสินโดยผูเช่ียวชาญอาจพบวา ผลการประเมินและตัดสินแตกตางกัน จึง
จํ า เ ป นต อ ง มี ก า ร ร ว มผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ตั ดสิ น ที่ ไ ด จ า กผู เ ช่ี ย วชา ญต า ง ๆ  เ พื่ อ ส รุ ป ผ ล 
การประเมิน วิธีการที่ใชรวมผลการประเมินและตัดสิน (aggregation methods) มี 2 ประเภท คือ วิธีการ
ทางดานคณิตศาสตร  (mathematical approaches) และวิธีการทางดานพฤติกรรม (behavioral 
approaches) โดยวิธีการดานทางคณิตศาสตรจะใชกฎหรือสูตรในการคํานวณเพื่อหาฉันทามติสวนวิธีการ
ทางดานพฤติกรรม เกี่ยวของกับการเจรจาตอรองเพื่อใหไดตัวแทนหรือฉันทามติจากกลุมโดยใชเทคนิคตางๆ 
เชน เทคนิคเดลฟาย เทคนิคกลุมสมมตินัย (nominal group technique) หรือใชการเจรจาตอรองโดยผูอํานวย
ความสะดวก (facilitator) พูดคุยอภิปรายกับผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่เกิดข้ึน ผูอํานวยความ
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สะดวกมีหนาที่ดึงขอมูลจากผูเช่ียวชาญและตีความเพื่อใหไดฉันทามติพยานหลักฐานตางๆ ที่แสดงถึงภูมิ
ปญญารวมของกลุมผูเช่ียวชาญ 
 5.  ขอควรพิจารณาในการวางแผนการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเ ช่ียวชาญ  
(expert judgement designs) การวางแผนการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญนอกจากจะตอง
พิจารณาเกี่ยวกับการระบุประเด็นการประเมินและการคัดเลือกผูเช่ียวชาญยังมีขอควรพิจารณาที่เกี่ยวของ 
ดังน้ี 
  5.1 การมีปฏิสัมพันธและการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางผูเช่ียวชาญ 
  5.2 ประเภทและปริมาณของขอมูลสารสนเทศเบื้องตนที่จัดเตรียมใหแกผูเช่ียวชาญ 
  5.3  เวลาและทรัพยากรที่จะจัดสรรใหเพื่อเตรียมความพรอมในการประเมิน 
  5.4  สถานที่ในการประเมินและตัดสิน 
  5.5  การฝกอบรมใหความรูแกผูทําหนาที่ประเมินและตัดสิน 
  5.6 ความเ ช่ือมโยงของผลการประเมินและตัดสินกับรายช่ือของผู เ ช่ียวชาญ และ 
การคุมครองผลการประเมินและตัดสิน 
 
5. การประเมินบนพ้ืนฐานของหลักฐาน (evidence-based assessment) 
 การประเมินบนพื้นฐานของหลักฐาน (evidence-based assessment) เปนการเก็บรวบรวม
ขอมูล สังเคราะห และตีความขอมูลจากหลักฐานที่มีความนาเช่ือถือซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในการ
ตัดสินใจผูประเมนิจึงตองสบืคน วิเคราะห และนําขอมูลหลักฐานที่มคีวามชัดเจน มีเหตุมีผล ไปใชประกอบการ
พิจารณาและการตัดสินคุณคาอยางรอบคอบ 
 หลักฐานเชิงประจกัษ คือ ขอเท็จจริงที่สังเกตหรือพิสูจนหรือยืนยันได ความรูที่ผานการทดลองใช
หรือพิสูจนในทางปฏิบัติแลว สมมติฐานทางทฤษฎีที่ไดรับการพิสูจนยืนยันวาเปนความจริง โดยมีขอมูลหรือ
หลักฐานประกอบการยืนยัน 
 หลักฐานเชิงประจักษ อาจไดมาดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน หรือใชหลายวิธีประกอบกัน เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตองมากที่สุด ในลักษณะของการ
ตรวจสอบสามเสา (triangulation) โดยใชแหลงขอมูลตางกัน ชวงเวลาในการเก็บขอมูล หรือวิธีการเก็บ
ขอมูลตางกัน ดังน้ันผูประเมินจึงตองมีทักษะในการจําแนก รวบรวม และนําหลักฐานมาใชไดอยางเหมาะสม
ตามจุดมุงหมายการประเมิน 
 ผูประเมินอาจใชขอคําถามตอไปน้ีประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกหลักฐาน 
 1. ขอมูล หรือหลักฐานที่จะใชคืออะไร จะใชประกอบการประเมินไดอยางไร 
 2. หลักฐานมีความถูกตองนาเช่ือถือหรือไม เพียงใด 
 3. เหตุผลแนวคิดเบื้องหลังในการเลือกหลักฐานน้ันๆ คืออะไร 
 ความนาเช่ือถือของหลักฐาน สามารถแบงไดหลายระดับ ดังน้ี 
 1. ความนาเช่ือถือนอย เชน ขอมูลจากการบอกเลา หรือประสบการณสวนตัวหรือขอคิดเห็นจาก
ผูเช่ียวชาญ อยางไรก็ตามขอมูลเหลาน้ีอาจะเปนประโยชนสําหรับการศึกษาตอไป 
 2. ความนาเช่ือถือปานกลาง เชน ผลการวิจัยที่ทําเฉพาะกลุม ไมมีตัวเทียบ (case study) 
การศึกษาแบบน้ีอาจเกิดอคติไดงาย 
 3. ความนาเช่ือถือสูง คือ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยที่มีการสุมตัวอยาง ควบคุมตัวแปร 
การศึกษาแบบน้ีจะไมจําเพาะเจาะจง และจะมีการเปรียบเทียบคอนขางดีกวาแบบที่ 2 
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 ข้ันตอนการประเมินบนพื้นฐานของหลักฐาน 
  1.  ระบุประเด็นการประเมิน เชน ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ภาวะผูนําของผูบริหาร ระบบการวัด
และประเมินผล การนําผลการประเมินไปใช  
 2.  กําหนดหลักฐานที่ใชในการประเมินที่เปนไปไดทั้งหมด 
 3.  ตรวจสอบความถูกตอง นาเช่ือถือของหลักฐาน 
 4.  คัดเลือกหลักฐานที่ดีที่สุด เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน 
 5.  พิจารณาตัดสินคุณคาโดยเช่ือมโยงหลักฐานกับประเด็นการประเมิน 
     (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560 : 42-50)  
 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 11 ก หนา 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 กลาวถึง        “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและ
สาธารณชนวาสถานศึกษาน้ันสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล โดยใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป  
 ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหนาที่ในการใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเน่ือง 
และจัดสงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พรอมกับประเด็นตาง ๆ ที่ตองการใหมีการประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษา
แหงน้ันใหแก สมศ. เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ดําเนินการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการ
ประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน ๆ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตอไป สมศ. อาจจัดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสานักงานดําเนินการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได  
 เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 จึงใหสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง เขาใจถึงแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี ่ดังน้ี  
 1. สถานศึกษาแตละแหงตองจัดใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการประกาศกําหนด 
พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผล 
การประเมินตนเอง (SAR) ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป  
 2. ในปการศึกษา 2561 สถานศึกษาจะไดมีการนํามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการจะ
กําหนดประกาศใช ไปเทียบเคียงและจัดทําเปน “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา และดําเนินงานตามแผนฯ ตลอดชวงปการศึกษา 2561 และจัดทํา SAR ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หลังสิ้นปการศึกษา 2561 (ประมาณเดือน มี.ค.-เม.ย.62) แลวจึงจัดสง SAR ให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา  
 3. เมื่อหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานทีก่ํากับดูแลสถานศึกษาไดรับ SAR จากสถานศึกษา ก็จะ
มีการสรุป วิเคราะห สังเคราะหผลการดําเนินงาน และจัดสง SAR พรอมประเด็นตางๆ ที่ตองการใหมี การ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบใหแก สมศ. เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  
 4. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสนิระดับคุณภาพตามมาตรฐานเปน ไป
ตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว 
คณะกรรมการประเมินตองมีความรูอยางรอบดานและวิเคราะหขอมูลรวมกันในการตัดสินเพื่อใหระดับ
คุณภาพตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งจะไมใชการใหคะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหน่ึง  
 5. การประเมินคุณภาพภายในเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่ตองตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แทจริง โดยใหความสําคัญกับการประเมนิเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมิน เชิง
ปริมาณควบคูกันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาใหใชเกณฑการใหคะแนนผลงานหรือกระบวนการ ที่ไม
แยกสวนหรือแยกองคประกอบในการกําหนดคะแนนประเมิน แตเปนการประเมินในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานหรือกระบวนการดําเนินงาน (holistic rubrics)  
 6. การกําหนดเปาหมายการดาเนินงานภายในของสถานศึกษา ใหสถานศึกษากําหนดเปาหมาย
และเกณฑการประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา โดยใหยึดหลักการดําเนินงานเพื่อพัฒนา และสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตาม
เปาหมายที่กําหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
 7. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเนนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษที่เกิด
จากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่
เหมาะสมและสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน และมีเปาหมาย 
การประเมินเพื่อการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บขอมูลและเอกสารที่ไมจําเปนในการประเมิน แตขอมูลตองมี
ความนาเช่ือถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินไดตามสภาพบริบทของสถานศึกษาน้ัน ๆ  
 8. คณะที่ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและ
ประเด็นพิจารณาที่กําหนดใหเขาใจถองแทกอนดําเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน หลังประเมิน
แลวใหแจงผลการประเมินและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (self-assessment report)  



21 

 

 9. ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหสถานศึกษา
ดําเนินการ โดยใหมีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และในการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  
 10. ใหสถานศึกษาสรุปและจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและ
ผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและหนวยงาน
ตนสังกัด เผยแพรรายงานตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ และเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตอไป  
 11. โครงสรางรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไมมีรูปแบบตายตัว          ให
สถานศึกษาจัดทําในสิ่งที่สถานศึกษาตองการนําเสนอได สิ่งสําคัญที่สุดของรายงานการประเมินสถานศึกษา
ดําเนินการที่จะสะทอนใหเห็นถึงหลักการ แนวคิดของผูบริหารสถานศึกษา การมีเปาหมายตนเอง คือ 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพซึ่งหมายรวมถึง กิจกรรม/โครงการ/งานที่หรือ รูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ซึ่งทุกกิจกรรม/โครงการ/งานสงผลถึงการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา  
 12. ขอควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน  
  12.1 ผูประเมินควรมีความรูลึกและเขาใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งใน
แง มุมของภาระงาน โครงสราง เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการบริหาร และการพัฒนาการจัดการเรียนรูและ มี
ประสบการณเพียงพอ เพื่อการชวยช้ีแนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาไดอยางชัดเจน และตรงประเด็น เกิด
ประโยชนตอสถานศึกษาอยางแทจริง  
  12.2 ผูประเมินควรวิเคราะหอภิปรายดวยใจเปนกลาง โดยพิจารณาจากขอมูลหลกัฐานที่เก็บ
รวบรวมจากหลาย ๆ ดาน ทั้งขอมูลปจจุบัน และผลการประเมินการดาเนินงานที่ผานมา (อาจพิจารณา
ยอนหลัง 3 ป) ทั้งน้ี เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาในการพัฒนาวาอยูในระดับใด  
  12.3 สิ่งที่มีคุณคามากที่สุดที่ไดรับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การไดรับขอ
ช้ีแนะ คําแนะนา แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เปนรูปธรรมและปฏิบัติไดจริง ดังน้ัน ผูประเมินจึงควรรู
ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน  
  12.4 การกําหนดระยะเวลาดาเนินการประเมินภายในของสถานศึกษาน้ัน         ให
สถานศึกษา กําหนดไดเองตามความเหมาะสม แตควรสอดคลองกับสภาพและบริบทของการดําเนินงาน เพื่อ
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนการเรียนรู บันทึกหลังสอนรายงานประชุม เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวา เอกสารหลักฐานตาง ๆ  น้ัน เกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงาน ไมใชการสรางเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  
  12.5 การเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการสังเกตและสัมภาษณน้ัน ควรกระทําดวยความ
ระมัดระวัง ตองสรางความรูสึกเปนมิตรมากกวาการจับผิดหรือการกลาวโทษ และควรพูดคุยสอบถามดวย
ความสุภาพและสรางความไววางใจเปนอันดับแรก กอนที่จะสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป  
 
บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ระดับสถานศึกษา 
 ใหสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อ 
เปนกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใหเกิดการพัฒนาและสรางความเช่ือมั่น
ใหแกสังคม ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ 
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2. การจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังน้ี 
2.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของดําเนินการและถือเปน
ความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งน้ี สถานศึกษาอาจกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชได 

2.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความ 
ตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยสะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

2.3 ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดผูรับผิดชอบ 

ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา และกําหนดการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

2.5 ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และนําผลการติดตามไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา 

2.6 จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR) ตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา นําเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให
ความเห็นชอบ และจัดสงรายงานดังกลาวตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนประจําทุกป 

2.7 พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self- 
Assessment Report-SAR) และตามคําแนะนําของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรอืสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหการประกันคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 3. สถานศึกษาแตละแหงใหความรวมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนใหคําปรึกษา  
ชวยเหลือและแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 

2. จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report-SAR)  
พรอมกับประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือผูมีสวนไดสวนเสยีกับสถานศึกษาไปยังสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

3. ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนา 
อยางตอเน่ือง 
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4. ติดตามผลการดําเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม 
ขอเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5. ใหความรวมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการ 
จัดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคลที่ไมไดเปนผูประเมินเขารวมสังเกตรับฟง 
หรือใหขอมูลเพิ่มเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกดวยก็ได 
 
 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 1. กําหนดนโยบายดานการศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พรอมทั้งกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  
 2. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเน่ือง  
 3. วิเคราะห และสรุปผล ตามขอเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 4. ใหความรวมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในการจัด
ใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
    (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2561 : 31-35) 
 
 ขอควรปฏิบัติของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 1. ศึกษามาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการประเมิน วิธีการตัดสินระดับคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และคูมือสําหรับผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให
เขาใจอยางถองแท 
 2. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาลวงหนา เชน รายงานการประเมินตนเอง
ของหนวยงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานรอบปที่ผานมา พรอมสรุปขอเสนอแนะ
และทิศทางการพัฒนาหนวยงานเพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน 
 3. ผูประเมินมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานเต็มความรูความสามารถ
ของตนและรับฟงความคิดเห็นจากคณะผูประเมินที่ไปประเมินดวยกันไมควรถือความคิดของตนเองเปนหลัก 
 4. ใหขอเสนอแนะที่ชัดเจนตอสถานศึกษาอยางมีคุณคา สามารถนําไปใชประโยชนได 
 5 เขียนรายงานการประเมินตนเองอยางมีคุณคารวมทั้งเลือกใชภาษาที่เหมาะสม ถูกตอง 
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สวนที่  3 
มาตรฐานการศึกษา 

 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 
พ.ศ. 2561 มีการดําเนินงานตามกระบวนการวงจรเดมมิง่ (PDCA) โดยมีเครื่องมือที่ใชประกอบการดําเนินงาน 
ดังน้ี  

1. มาตรฐานการศึกษา รายละเอียดและคําอธิบายของมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด   
มาตรฐานการศึกษา รายละเอียด และคําอธิบายของมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพือ่กําหนดเปน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังน้ี   
 มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
 แตละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
   1.1  มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
   1.2  มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได  
   1.3  มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน    มีวินัย 
และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม   
   1.4  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู
ได 
   1.5...................(โรงเรียนเพิ่มเติมได)............................................................. 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4  ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
   2.2  จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน   
   2.3  สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 
   2.4  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ  
   2.5   ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 
   2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 
   2.7 ...................(โรงเรียนเพิ่มเติมได)............................................................. 
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
  3.1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ   
  3.2 สรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรง เลนและลงมือปฏิบัติอยางมี
ความสุข 
  3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
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   3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
   3.5  ...................(โรงเรียนเพิ่มเติมได)............................................................. 
 
 มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก 
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 แตละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
   2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหา 
   3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   4)  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6)  มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
    7) ...................(โรงเรียนเพิ่มเติมได)............................................................. 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  
   2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
    5) ...................(โรงเรียนเพิ่มเติมได)............................................................. 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1  การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

    2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
    2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 
  2.7 ...................(โรงเรียนเพิ่มเติมได)............................................................. 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
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  3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู  
  3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 
  3.6 ...................(โรงเรียนเพิ่มเติมได)............................................................. 
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 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดวาตองเปนมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติไดจริง ประเมิน 
ไดจริง กระชับ และจํานวนนอย แตสามารถสะทอนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาไดจริง ขอมูล
ที่ไดเกิดประโยชนในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแตระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
หนวยงานตนสังกัด และระดับชาติ ดังน้ัน การกําหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเนนที่คุณภาพผูเรียน คุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และขอกําหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
 มาตรฐานการศึกษาในแตละระดับ กําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี     5 ระดับ 
คือ ระดับกําลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเย่ียม รายละเอียดของมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังน้ี  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน, 2561 : 6-30) 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ไดแก  
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก  
  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  
  รายละเอียดแตละมาตรฐาน มีดังน้ี  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได  
 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  
 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  
 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได  
คําอธิบาย  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
 ผลพัฒนาการเด็กในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  
 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได  
  เด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือ
และตาประสานสัมพันธไดดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย ปฏิบัติตนตามขอตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ
สถานการณที่เสี่ยงอันตราย  
 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได  
  เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับย้ังช่ังใจ อดทนในการรอคอย 
ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี มีความมั่นใจ 
กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนดช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตร ีและการเคลื่อนไหว  

มาตรฐานการศึกษา คําอธิบาย และระดับคณุภาพ 



28 

 

 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  
  เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มี
สวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรยีน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การย้ิมทักทาย 
และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ เปนตน ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม 
พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน  เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยง โดย
ปราศจากการใชความรุนแรง  
 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได  
  เด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ ต้ังคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามคนหาคําตอบ อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย   มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ 
ได สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ เปน
ตน และใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปนเครื่องมือในการเรียนรูและ
แสวงหาความรูได 
 
 การใหระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กําลังพัฒนา      มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ยังไมบรรลุตาม
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  

ปานกลาง      มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ยังไมบรรลุตาม
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  

     มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กที่ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  

ดี 
 

     มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา บรรลุตาม
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  

ดีเลิศ      มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา บรรลุตาม
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  

     มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง  

ยอดเยี่ยม   มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา บรรลุตาม
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด มีความพรอมในการศึกษาระดับประถมศึกษา  

     มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริม ในการพัฒนาเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง  

     มีสวนรวมของพอแมครอบครัว ชุมชน และทุกฝายที่เกี่ยวของในการสงเสริม
พัฒนาการของเด็ก  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  
 2.2 จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน  
 2.3 สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ  
 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ  
 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ  
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม  
คําอธิบาย  
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 สถานศึกษาดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครูและ
บุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ ดานสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู และดานระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการกํากับติดตามการดาเนินงาน
อยางเปนระบบและตอเน่ือง เพื่อสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  
  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรู ผาน
การเลนและการลงมอืปฏิบัติ ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ 
และสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน  
 2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน  
  สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย
หรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับช้ันเรียน  
 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ  
  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก ใชประสบการณสําคัญในการ
ออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และ
ครอบครัว  
 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ  
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย 
สงเสริมใหเกิด การเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ มีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อ
การเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยี สื่อ
เพื่อการสืบเสาะหาความรู  
 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ
สําหรับคร ู 
  สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ 
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครู   
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม  
  สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน 
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ที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของ ทุกฝายมีสวนรวมและจัดสงรายงานผลการประเมิน
ตนเองใหหนวยงานตนสังกัด  
การใหระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไมยืดหยุน ไมสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

และบริบทของทองถ่ิน  

 มีระบบบริหารคุณภาพ แตไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  
ปานกลาง  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ

บริบทของทองถ่ิน  

 มีระบบบริหารคุณภาพ แตไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  
ดี  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ

บริบทของทองถ่ิน  

 จัดครูใหเพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน  

 มีการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณที่สงผลตอ
คุณภาพเด็กเปนรายบุคคล  

 จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางเพียงพอและ
หลากหลาย  

 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม  

ดีเลิศ  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถ่ิน  

 จัดครูใหเพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน  

 มีการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณที่สงผลตอ
คุณภาพเด็กเปนรายบุคคล ตรงความตองการของครูและสถานศึกษา  

 จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางเพียงพอและ
หลากหลาย  

 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การช้ีแนะระหวางการ
ปฏิบัติงานที่สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการ
ปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม  
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ยอดเยี่ยม มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถ่ิน  
จัดครูใหเพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน  
มีการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณที่สงผลตอ
คุณภาพเด็กเปนรายบุคคล ตรงความตองการของครูและสถานศึกษา และจัดใหมี
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  
จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางเพียงพอและ
หลากหลาย  
ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและตอเน่ือง มีการ
ช้ีแนะระหวางการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพตามาตรฐานของสถานศึกษา บูรณา
การการปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมสีวนรวมจนเปนแบบอยาง
ที่ดีและไดรับการยอมรับจากชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  
 3.1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  
 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  
 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การ
จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก  
คําอธิบาย  
 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  
 ครูจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ รูจักเด็กเปนรายบุคคล
และสรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรง เลนและลงมือกระทํา ผานประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอยาง
เปนระบบ  
 3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  
  ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทาแผนการจัดประสบการณ จากการวิเคราะห
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน 
ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา      ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึง
เพียงดานเดียว  
 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข  
  ครูจัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยาง
อิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือ กระทํา และสรางองคความรู
ดวยตนเอง  
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 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
  ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุม
ประสบการณและการจัดกิจกรรม เด็กมีสวนรวม ในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ
ดูแลตนไม เปนตน ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก 
เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอรสาหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน  
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก  
  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ วิเคราะหผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของ มีสวน
รวม และนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มี
ประสิทธิภาพ  
 
การใหระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา      จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญา ไมสมดุล  
     ไมสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระตาม

ความตองการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก  
ปานกลาง      จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญา อยางสมดุล  
     สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระตามความ

ตองการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก  
ดี      จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญา อยางสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเปนรายบุคคล  
     สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทําและ

สรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข  
     จัดบรรยากาศและสภาพ แวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับวัย  
     ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครองและ

ผูเกี่ยวของมีสวนรวม นําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณและ พัฒนา
เด็ก  

ดีเลิศ      จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา อยางสมดุล เต็มศักยภาพโดยความรวมมือของพอแมและครอบครัว ชุมชน
และผูเกี่ยวของ  

     สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทําและ
สรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข  

 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม ใช
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
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 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครองและ
ผูเกี่ยวของมีสวนรวม นําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณและ พัฒนา
เด็ก  

ยอดเยี่ยม  
 

 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา อยางสมดุล เต็มศักยภาพโดยความรวมมือของพอแมและครอบครัว ชุมชน
และผูเกี่ยวของ และเปนแบบอยางที่ดี  

 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบติักิจกรรม เรียนรูลงมือทําและ
สรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข  

 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม ใช
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครองและ
ผูเกี่ยวของมีสวนรวม นําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณและ พัฒนา
เด็ก  

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก  
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 รายละเอียดแตละมาตรฐาน มีดังน้ี  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  
  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแกปญหา  
  3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
  4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
  1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  
  2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  
  3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
  4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  
 



34 

 

คําอธิบาย  
 มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน  
 ผลการเรียนรูที่เปนคุณภาพของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ประกอบดวยความสามารถ
ใน การอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตางๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร    การมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ตอ วิชาชีพ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่เปนคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ความภูมิใจใน
ทองถ่ินและ ความเปนไทยการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทาง
รางกายและ จิตสังคม  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  
   ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑที่
สถานศึกษา กําหนดในแตละระดับช้ัน   
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และแกปญหา  
   ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมี
เหตุผล  
  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
   ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเองและการทํางานเปนทีม 
เช่ือมโยง องคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต  
  4)  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   ผูเรียนมีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง
และ สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม  
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม
ใน ดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตางๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ
ผล การทดสอบอื่นๆ  
  6)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  
   ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันที่ 
สูงข้ึน การทํางานหรืองานอาชีพ  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
  1)  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
   ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและ
จิตสํานึก ตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
  2)  มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  
   ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย  
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  3) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
   ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
  4) มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  
   ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และแสดงออกอยาง
เหมาะสม ในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น  
 
การใหระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

     ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ตํ่า
กวา เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  

     ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตํ่ากวาเปาหมายที่
สถานศึกษากําหนด  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตํ่ากวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
       ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมตํ่ากวาเปาหมายทีส่ถานศึกษากําหนด  

ปานกลาง  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
     ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

เปนไป ตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
     ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่ 

สถานศึกษากําหนด  
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

     ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
     ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษา

กําหนด  
ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

     ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  

     ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่ 
สถานศึกษากําหนด  

     ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหาได  

  ผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม  
     ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา

ตนเอง ไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย  
  ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  



36 

 

 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
     ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  

ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย  
ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
     ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ สูง

กวา เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
     ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่

สถานศึกษากําหนด  
    ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได  
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา

ตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทางาน  
ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันที่

สูงข้ึน และการทางานหรืองานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

     ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ    

       อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย  
  ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  

ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
     ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ สูง

กวา เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
     ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่ 

สถานศึกษากําหนด  
     ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได  
  ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการนําไปใชและเผยแพร  
  ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา

ตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมี
คุณธรรม  

  ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันที่
สูงข้ึน และการทํางานหรืองานอาชีพ  
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
    ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดเปน

แบบอยางได 
    ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ

อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย  
 ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

   ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  
 
คําอธิบาย  
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและ 
พันธกิจอยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในทุกกลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมี ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 
รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู  
 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  
  สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของตนสังกัดรวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนา บุคลากรและผูที่
เกี่ยวของ ทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ 
รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  
 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
กลุมเปาหมาย  
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  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถึง
การจัด การเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให
มีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน  
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และ
สภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  
  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 
การใหระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจาณา 
กําลังพัฒนา      เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไมชัดเจน 

     มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ปานกลาง      เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน เปนไปไดในการ
ปฏิบัติ  

     มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

ดี      เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา เปนไปไดในการปฏิบัติ  

     มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน สงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย  

     พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
     จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ  
     จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู 
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ดีเลิศ      มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ 
เปนไปไดในการปฏิบัติ  

     มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย  

     ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และ ทุกกลุมเปาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  

     พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของ
คร ูและสถานศึกษา  

     จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ และ มีความปลอดภัย  

     จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

ยอดเยี่ยม      มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ 
เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง  

     มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย มีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเน่ือง และเปน
แบบอยางได  

  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได  

  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของ
ครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  

  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย  

     จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  
 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู  
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  
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คําอธิบาย  
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สราง
โอกาสใหผูเรียนมสีวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิมกีารบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
สรางปฏิสัมพันธที่ดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและ
นําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู  
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต  
  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนให
ผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับ 
การฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได  
 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
  มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
จัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
 3.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
  ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครู
รักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  
  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใช
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  
  ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูล
ปอนกลับเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  
 
การใหระดับคุณภาพ 
 
ระดับคุณภาพ  ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา จัดการเรียนรูที่ไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่ไมเอื้อตอการเรียนรู  
ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางไมเปนระบบ  

ปานกลาง จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต  
ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู  
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ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ดี จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต  
ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู  
ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน     
มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู  
ดีเลิศ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัด
กิจกรรมไดจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได   

  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินที่เอื้อ
ตอการเรียนรู  

ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข  

      มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู   

ยอดเยี่ยม  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัด
กิจกรรมไดจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรูและมีการเผยแพร  
 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินที่เอื้อ
ตอการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  

     ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู     ให
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  

 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข  

 มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครู และผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
ขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

 



42 

 

สวนที่  4 
การรายงานการประเมินตนเอง 

 
 การจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เปนการนําเสนอผลการดําเนินงาน ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปที่ผานมาซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินงาน ทั้งหมดของ
สถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนําเสนอรายงาน ตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ เปดเผยตอสาธารณซน ซึ่งรายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษาจะเปนฐานขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และ รับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 
 รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา อาจมีซื่อเรียกแตกตางกันไป เซน รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจําป รายงานประจําป รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา แตทั้งน้ีจะมีเน้ือหาสาระ องคประกอบ ของรายงาน และจุดมุงหมายไม
แตกตางกัน คือ เพื่อสะทอนภาพความสําเร็จของการพัฒนา คุณภาพสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่ผานมา
ภายใตบริบทของสถานศึกษา ทั้งน้ี ประโยชน ในการจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังน้ี 
 1. ทําใหสถานศึกษามีฐานขอมูลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งในดานจุดเดน 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ที่นําไปใชประโยชนตอ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปถัดไป 
 2. ทําใหสถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศเซิงประจักษซึ่งจะชวยกระตุนใหผูบริหาร สถานศึกษา ครู
และผูเกี่ยวชองใหความสําคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อ เปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน 
 3. ทําใหพอแม ผูปกครอง ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวชองทุกฝายไดรับทราบผล   การพัฒนาการจัด
การศึกษาชองสถานศึกษาทั้งในสวนที่ดีและสวนที่ควรพัฒนา โดยมีการประซาสัมพันธในวงกวางและใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนอยางเหมาะสม 
 4. หนวยงานตนสังกัด ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน และ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีฐานขอมูลในการกําหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา     ทั้งระดับประเทศและระดับ
เขตพื้นที่ 
 5. สถานศึกษาใชรายงานประเมินตนเองเพื่อรบัรองการประเมินคุณภาพภายใน     โดยหนวยงาน
ตนสังกัด และรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน    และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาซน) 
 
ขั้นตอนการจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 การจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มีข้ันตอนโดยสรุปไดดังน้ี 
  1. แตงต้ังคณะทํางาน 
  2. รวบรวมขอมูลสารสนเทศ 
  3. เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  4. นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  5. รายงานและเปดเผยตอผูเกี่ยวของ  
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 1.  แตงต้ังคณะทํางาน 
  สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และบุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของ และในกรณีที่เปน
สถานศึกษาขนาดเล็กอาจกําหนดใหมีผูรับผิดขอบการจัดทํารายงานประเมิน ตนเองของสถานศึกษาไดตาม
ความเหมาะสม 
 2.  รวบรวมขอมูลสารสนเทศ 
  การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ เปนข้ันตอนสําคัญที่จะทําใหรายงานประเมิน ตนเองมีความ
สมบูรณ มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งขอมูลสารสนเทศที่จะตอง รวบรวมแบงออกเปน 2 สวน 
ไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา เซน จํานวนครู บุคลากร นักเรียน ฯลฯ 2) ขอมูลที่เปน ผลการประเมิน 
เซน ขอมูลเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ขอมูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ
สถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ผลการทดสอบระดับซาติของผูเรียน หรือผล
การทดสอบอื่น ๆ สรุปผลการประเมินจาก หนวยงานภายนอกและขอเสนอแนะ ผลการใชแหลงเรียนรูภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดลอม ทางกายภาพและสังคม ฯลฯ 
 3.  เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาสามารถกําหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาไดทั้งในเซิง
ปริมาณ และคุณภาพตามความเหมาะสม ตามบริบทของ สถานศึกษา โดยใชภาษาที่อานเขาใจงาย นาเสนอทั้ง
ขอมูลเซิงปริมาณและเซิงคุณภาพ สาระสําคัญอาจแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี  
  สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
  นําเสนอขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาใหเหมาะสมเปนไปตามสภาพจริง ประกอบดวย 
จํานวนบุคลากร จํานวนนักเรียน ฯลฯ อาจนาเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิภาพ กราฟ  
  สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  นําเสนอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีประเด็นตอบ
คําถามดังน้ี 
  1) คุณภาพของสถานศึกษาอยูในระดับใด มีคุณภาพอยางไร 
  2) สถานศึกษาทราบไดอยางไรวาตนเองมีคุณภาพในระดับน้ัน มีขอมูล หลักฐาน เอกสาร
เชิงประจักษอะไรบางที่สนับสนุน 
  3) สถานศึกษามีจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึน
กวาเดิมอยางไร 
  4.  นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นขอบ 
  หลังจากเขียนรายงานประเมินตนเอง เสร็จสมบูรณ สถานศึกษาจะตอง นําเสนอ 
คณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบรหิารสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อรับรองผล
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 5.  รายงานและเปดเผยตอผูเกี่ยวของ 
  เมื่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแลว สถานศึกษาจะตองรายงานและเปดเผยผลการประเมิน
ตอผูเกี่ยวของ ไดแก ครู ผูปกครอง หนวยงานตนสังกัด หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ชุมซน ทองถ่ิน ซึ่งสามารถ
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ดําเนินการไดหลากหลายวิธีตามความ เหมาะสม เซน การลง Website ของสถานศึกษา จุลสาร อนุสาร แผน
พับ รายงานเสียงตามสาย และช้ีแจงในการประชุม เปนตน 
     (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559 : 1-3) 
 
โครงสรางรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

โครงสรางหรือองคประกอบของรายงานผลการประเมินตนเอง จะประกอบไปดวย  
- บทสรุปของผูบรหิารสถานศึกษา   

- การดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและตนสังกัด 
- ความโดดเดนของสถานศึกษา 

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน  
สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

- ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

- ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพฒันา 
สวนที่ 4 ภาคผนวก  

 
โดยแตละสวนจะมีแนวทางการดําเนินดังน้ี   

บทสรุปของผูบริหาร  
 บทสรุปของผูบรหิาร เปนการสรุปผลการประเมินตนเองของผูบรหิารทีม่ีความสําคัญเปน สวนที ่

ผูบริหารเปนผูเขียนข้ึนจากผลการประเมินตนเองทีเ่ปนผลลพัธ (Outcome) ที่เกิดจาการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม กระชับ รวบรัด เฉพาะประเด็นสําคัญ สามารถวัดและประเมินผลได มีที่มาของหลักฐานและขอมลู
ชัดเจน สื่อใหเห็นถึงผลกระทบในสิง่ที่โรงเรียนไดลงมือทําเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรบัใชเปนเอกสาร
ที่อางถึงเพื่อ การพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งมกีารปรบัปรุงเอกสารอยูเสมอตามผลการประเมินที่พบ มีความยาว
ประมาณ  2- 3 หนา มีสาระสําคัญประกอบดวย (นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป,รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  :10 สิงหาคม 2561)  

 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาโดยสงัเขป   
 ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตอบตามประเด็นสําคัญ 3 ขอ ดังน้ี   

 1) ปจจุบันโรงเรียนดําเนินงานอยูในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับใด (ระดับกําลงัพฒันา 
ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม)   
 2) มีหลักฐานและขอมลูใดบางที่รวบรวมไดจากแหลงตางๆ ที่แสดงวา โรงเรียนมผีลการประเมิน 

อยูในระดับคุณภาพน้ัน ระบุใหชัดเจนตามเกณฑของโรงเรียน   
 3) มีแผนในการพฒันาโรงเรียนใหมีคุณภาพดีข้ึนไปอยางนอย 1 ระดับ อยางไรบาง  

 

 การดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและตนสังกัด 
 การดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและตนสังกัด เปนการนําเสนอการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและสงักัด รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ทําใหผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับการพฒันาในทุกมิติ เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอม
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รวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน  
- ช่ือโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและตนสังกัดทีส่ถานศึกษา

ดําเนินการ 

-  ผูรับผิดชอบโครงการ/กจิกรรม 

- ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

- ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

- จุดเดน 

- จุดที่ควรพฒันา 

- ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

 
ความโดดเดนของสถานศึกษา 
สถานศึกษาตองสะทอน 3 A  คือ  Awareness , Attempt , Achieved  
A ตัวแรก Awareness สถานศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงการตระหนักรู (Awareness) ในเรื่องน้ันๆ ที่

โรงเรียนดําเนินการมาอยางตอเน่ือง โดยมกีารกําหนดเปาหมายคุณภาพในรายการน้ัน ๆ และมกีารจัดทํา
แผนงาน/โครงการ หรือ มกีิจกรรมพฒันารองรบั อยางเปนระบบ พูดงายๆ วาตองมี story ละ ทํามานานอยาง
นอย ก็ 3 ป เนน คะ เนน วาเปนการทํางานทีเ่ปนระบบ มี กระบวนการ แผนงานรองรับ และ ทํากับ
กลุมเปาหมายใด อันน้ีสําคัญ คงตองพิจารณาจํานวนกันหนอย ทั้งโรงเรียน หรอื เฉพาะระดับช้ัน เฉพาะกลุม 

ตัวอยางหลักฐานเอกสารสําคัญๆ ท่ีรองรับ  
1. โครงการ ทีป่รากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. รายงานผลการดําเนินการโครงการ 
A – ตัวที่ 2 Attempt คือการกระทํา ทีเ่ปนความพยายามทีจ่ะบรรลุผลลัพธ ซึ่งพจิารณาจาก

กระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพในดานน้ัน ๆ อยางเปนระบบ ตอเน่ือง  
A – ตัวสุดทาย Achieved การบรรลุผลลพัธที่ตองการ (Achieved) การไดรบัรางวัลในการ

ดําเนินการเรื่องน้ันๆ จํานวนรางวัลที่ไดรับ จากหนวยงานไหน ระดับใด ต้ังแตเริม่ดําเนินการจนถึงปจจบุัน ตอง
สรปุเปนสารสนเทศ เพราะจะนําไปพิจารณาสัดสวน รอยละ เทียบกบัจํานวนนักเรียนทัง้หมดกับปรมิาณ
ผลงานที่เปนที่ยอมรบัในวงวิชาการ อยางตอเน่ืองในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ  
   สิ่งทีส่ําคัญของความเปนแบบอยาง และไดรบัการยอมรบั คือ การที่มผีูมาศึกษาดูงานการดําเนินงาน 
ของโรงเรียนในเรือ่งน้ัน การเผยแพรผลงานในหลายๆชองทาง และ การไดรบัการตีพิมพ การมีเครือขายขยาย
ผล ขยายรปูแบบในการดําเนินงานในเรื่องน้ันๆ  
  การนําเสนอเพื่อขอรบัการประเมิน โรงเรียนอาจจะเขียนเปนรายงานเอาไว ไมมีรูปแบบตายตัว 
นําเสนอใหเห็นภาพกระบวนการทํางานต้ังแตตนจนจบ จนถึงความสําเร็จที่ไดรบั ปญหาอปุสรรค การ
แกปญหาปรับปรุง พฒันาอยางตอเน่ือง จนถึงความเปนที่ยอมรบั และการเปนแบบอยาง 

การตัดสินระดับคุณภาพน้ัน มี 3 ระดับ  
C1-เปนตนแบบหรือโดดเดนระดับภูมิภาค/ทองถ่ิน 
C2-เปนตนแบบ โดดเดน ไดรับการยอมรบัระดับชาติ 
C3- เปนตนแบบ โดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ 
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มิติคุณภาพที่สถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินความโดดเดนเฉพาะทาง Challenging 
Standards มีดังน้ี 

1. ดานวิชาการควบคูคุณธรรม พิจารณาจาก 
   (1) พัฒนาการดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  
   (2) พัฒนาการดานคุณลกัษณะทีส่ําคัญ ๆ คือ ความซื่อสตัย ความมีวินัย คานิยมอยูอยางพอเพียง 

และรบัผิดชอบ-มีจิตสาธารณะ หรอือื่นๆ โดยเนนการตรวจสอบพฒันาการของผูเรียนระยะ 3 ป 
2.ดานการใชภาษา และการสื่อสารของนักเรียน พจิารณาจากพัฒนาการของผูเรียนและความสามารถ

ดานภาษา เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน  
3. ดานทักษะเฉพาะทางที่สําคัญ พิจารณาจากผลงานนักเรียน ดานนวัตกรรม/สิง่ประดิษฐ ทักษะ

วิชาชีพ (การเกษตร การเปนผูประกอบการ) ดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ Digital Literacy หรืออื่นๆ เชน การเปน
ผูนํา สมรรถนะในการดําเนินชีวิต (Literacy/ Living/ Life/ Career Skills) เปนตน 

4.ดานการบริหารจัดการศึกษา พิจารณาจากคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรบัเด็กพิเศษ (Special 
needs/Gifted/Vulnerable) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การบริหารจัดการแบบมสีวนรวม การ
ไดรับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจากองคกรประเมนิระดับนานาชาติ เปนตน 

5. อื่นๆ ตามที่สถาน ศึกษาประกาศเปนเอกลักษณ พิจารณาจากรายการเอกลกัษณอื่น ๆ ที่
สถานศึกษากําหนด ที่มีการวางแผนและดําเนินการพฒันาอยางเปนระบบ จนประสบความสําเร็จในระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
  จะเลือกดานไหน กพ็ิจารณาดูจากผลงานของโรงเรียน ที่มีความตอเน่ือง ระดับคุณภาพ มีหลายระดับ 
ต้ังแตระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ต้ังช่ือเรื่องให
เหมาะสม 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
การรายงานขอมลูพื้นฐานของสถานศึกษาตองเปนปจจบุันตามสภาพจริง ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน       

ที่จําเปนและเปนประโยชนตอการบรหิารจัดการของสถานศึกษา อาจนําเสนอ เปนความเรียง ตาราง แผนภูมิ 
หรือกราฟ ฯลฯ ตามความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการขอมลูของหนวยงานตนสังกัด และ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ดังน้ี  

1. ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย ช่ือ รหัส ที่ต้ัง ช่ือผูบรหิาร หมายเลขโทรศัพท โทรสาร อีเมล (e-mail) 
เว็บไซต (website) ระดับช้ันทีเ่ปดสอน วิสัยทัศน  พันธกิจ อัตลักษณของโรงเรียน เอกลกัษณของโรงเรียน 
ฯลฯ 

2. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา ประกอบดวย จํานวนบุคลากรจําแนกตาม ตําแหนง  สาขาวิชาที่
จบการศึกษาและภาระงานสอน ฯลฯ  

3. ขอมูลนักเรียน ประกอบดวย จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับช้ันเรียน เพศ จํานวนนักเรียนเฉลี่ย
ฯลฯ  

4. ผลการประเมินพัฒนาการตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย จําแนกผลการประเมินทั้ง 4 ดาน ตาม
ระดับคุณภาพเปนจํานวนคนและรอยละ  

5. ผลการประเมินระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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   - ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา แสดงรอยละของนักเรียนที่มเีกรดเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3   

   - ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   แสดงรอยละของนักเรียนที่มผีลการประเมิน
การอาน คิดวิเคราะห  และเขียนในระดับดีข้ึนไป   ระดับช้ันประถมศึกษาปที ่1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 

    - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค แสดงรอยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไป ระดับช้ันประถมศึกษาปที ่1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่3   

    - ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
        1. รอยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะสาํคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 ในระดับผานข้ึนไป 

        2. รอยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะสาํคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับผานข้ึนไป 

6. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  (Reading Test : RT) แสดงเปรียบเทียบผล
การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  และรอยละของผลตาง 2 ป
การศึกษา 

7. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 
3 แสดงผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษาปจจบุัน และการ
เปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 2 ปการศึกษา  

8. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แสดงผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 และ
นําเสนอผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  2 ปการศึกษา 

9. ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเรียน จําแนกระดับช้ัน จาํนวนนักเรียน ผลการประเมินที่ไดระดับดี
ข้ึนไป 

10. ขอมูลแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน จํานวนการเขาใชหองสมุดของผูเรียนเฉลี่ยตอป 
การศึกษา จํานวนการใชหองพิเศษตาง ๆ ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน ฯลฯ   
 11. ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน 
จําแนกเรื่องที่มาใหความรู จํานวนครั้ง/ป เกี่ยวของกบักลุมสาระการเรียนรูใด 

 12. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

  การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อาจประกอบดวย 7 หัวขอ คือ  

1)  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) ระดับคุณภาพ  
3) กระบวนการพัฒนา 
4) ผลการดําเนินงาน  

     5) ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
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6) จุดเดน   
7) จุดควรพัฒนา  
8) แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม (อยางนอย 1 ระดับ) 
 
การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ แตละหัวขอมีรายละเอียด ดังน้ี    
   1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ใหระบมุาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามระดับที่

รายงานเปนรายมาตรฐาน    
   2. ระดับคุณภาพ  ใหระบุผลการประเมินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คือ ระดับกําลงัพัฒนา 

ปาน กลาง ดี ดีเลิศ และยอดเย่ียม ทัง้น้ีผลการสรุประดับคุณภาพตองสอดคลองกบัความสําเรจ็ที่เกิดข้ึน 
   3. กระบวนการพัฒนา  
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน นําเสนอแสดงวิธีการ ข้ันตอน เทคนิค หรือ กลยุทธที่เปน 

กระบวนการพัฒนาผูเรียนที่มีผลการเรียนรูที่ เปนคุณภาพของผู เรียนทั้งดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 
ประกอบดวยความสามารถในการอานการเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตาง ๆ การสราง 
นวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู 
ทักษะ พื้นฐานและเจตคติที่ ดีตอวิชาชีพ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่ เปนคานิยมที่ ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง และ
หลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรางกายและสังคม  

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ นําเสนอวิธีการ ข้ันตอน เทคนิคหรือ  
กลยุทธที่เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ
อยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู 
รวมทั้งจัดสภาพ แวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรู  

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําเสนอถึงวิธีการ  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนมี             
สวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธ
ที่ดี   ครูรูจักเด็กเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนา
ผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงจัดการเรียนรู   

    4. ผลการดําเนินงาน   
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน นําเสนอผลที่เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ผูเรียนทั้งใน 

ดานวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคการนําเสนออาจเขียนเปนความเรียง หรือเขียนเปนขอตาม
รายละเอียดของมาตรฐานแตละขอ โดยอาจมีตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ ฯลฯ ประกอบตามความเหมาะสม มี
การเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนกับคาเปาหมายที่กําหนดไวในแตละประเด็นการพิจารณากับเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด  

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ นําเสนอถึงผลที่เกิดข้ึนจากการจัดระบบ 
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ครอบคลุมเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนด และ
ภาระงานของผูบริหารสถานศึกษาโดยมีการเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนกับคาเปาหมายที่กําหนดไวในแตละภาระ
งาน  

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําเสนอผลที่เกิดข้ึน 
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จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่สรางโอกาสให 
ผูเรียนทุกคนมีสวนรวม ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สราง
ปฏิสัมพันธที่ดีครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผล
มาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู โดยมีการเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนกับคาเปาหมายที่กําหนดไวในแตละภาระงานของคร ู

    5. จุดเดน  
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ใหนําเสนอความสาํเร็จของการดําเนินงานที่สงผล ให 

มาตรฐานประสบความสําเรจ็เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทกุระดับช้ันสูงกวาเกณฑทีโ่รงเรียน
กําหนดไว ผูเรียน  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเปนไปตามเกณฑของ
แตละระดับช้ัน ตามที่โรงเรียนกําหนด โดยเสนอทั้งผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและดานคุณลักษณะที่พึงประสงค   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ แสดงถึงผลสําเร็จของการ จัดระบบ 
บรหิารคุณภาพของสถานศึกษา การบรหิารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษาที่ครอบคลุมเปาหมาย 
วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดและภาระงานของผูบรหิารสถานศึกษา  

      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําเสนอ ผลสําเร็จของ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่สรางโอกาสใหผูเรียน
ทุกคนมีสวนรวมผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสรางปฏิสัมพันธที่ดี  
ครูรูจกัผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
รวมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลที่ไดมาเปนขอมลูปอนกลับเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรูตอไป  

   6. จุดควรพฒันา   
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน นําเสนอประเด็นที่เปนปญหาที่จะตองไดรบัการเรงดําเนินการ

แกไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งในดานผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการและดานคุณลกัษณะที่พงึประสงค  
ใหดีข้ึน  

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ แสดงถึงประเด็นหรือการ จัดระบบบรหิาร 
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เปนปญหาทีจ่ะตองไดรับการเรงดําเนินการแกไข ปรบัปรุง และ พฒันาการ
จัดระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ นําเสนอ ประเด็น 
หรือหัวขอที่เปนปญหาของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
สถานศึกษาที่จะตองไดรับการเรงดําเนินการแกไข ปรบัปรุง เพื่อพฒันคุณภาพครูและผูเรียนใหดีข้ึน   

   7. การปฏิบัติทีเ่ปนแบบอยางที่ดี หรอืดีเลิศ  
         ใหนําเสนอผลการดําเนินงานทีเ่ปนแบบอยางที่ดี หรอืดีเลิศ ทีส่ถานศึกษา  เห็นวาเปนการ 

ดําเนินงานทีป่ระสบผลสําเรจ็เปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน ผูที่เกี่ยวของ และสังคม  เพื่อเปนนวัตกรรม
หรือตอยอดเปนนวัตกรรมของสถานศึกษาตอไป  

สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมิน และแนวทางการพฒันา 

 เมื่อประเมินและตัดสินผลการประเมินครบ 3 มาตรฐานแลวใหสรปุผลการประเมินของ สถานศึกษา 

เปนภาพรวม 4 ประเด็น ดังน้ี 

1. ระดับคุณภาพ 

2. จุดเดน จุดควรพัฒนา   
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    ใหนําเสนอจุดเดนทีเ่ปนความสําเร็จของการดําเนินงาน และจุดควรพฒันาใหสถานศึกษามีคุณภาพ
ย่ิงข้ึน โดยนําจุดเดนและจุดควรพฒันาในแตละมาตรฐานมาสังเคราะหและประมวลผล แลว นําเสนอเปน 2 
ประเด็น คือ จุดเดน และจุดควรพัฒนา  

3. แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหไดคุณภาพท่ีสูงขึ้น 
   ใหนําจุดเดน และจุดควรพฒันามานําเสนอวิธีการดําเนินงานในปตอไป ดังน้ี   

1.1 นําจุดเดน หรือการปฏิบัติทีเ่ปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศที่ตองการตอยอดใหมี ความสําเรจ็สงู 

ย่ิงข้ึน มานําเสนอแนวทางการพฒันาในปตอไป โดยคาดหวังวาแนวทางดังกลาวจะสงผลใหการดําเนินงานใน
เรื่องน้ันมีความสําเรจ็สงูย่ิงข้ึน  

1.2 นําจุดที่ตองการพฒันา มานําเสนอวิธีการหรือแนวทางการแกไขปญหาที่สอดคลองตามบรบิท 
สถานศึกษาโดยคาดหวังวาแนวทางดังกลาวจะสงผลใหการดําเนินงานในปถัดไปมผีลเปนไปตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด  

4. ความตองการชวยเหลือ   
 ใหนําเสนอสิ่งที่โรงเรียนตองการความชวยเหลือจากผูที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานตน สังกัด องคกร 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ โดยระบุใหชัดเจนวาในแตละเรื่องตองการความชวยเหลอืจาก
ภาครัฐหรือหนวยงานใด   

 
สวนที่ 4 ภาคผนวก  

สถานศึกษานําเสนอหลักฐานขอมูลสาํคญั หรือเอกสารอางอิงตางๆ แบบยอ ๆ 
1. ประกาศมาตรฐานการศึกษา 
2. ประกาศคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา  
3. คํารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. คําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
5. คําสั่งผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6. คําสั่งคณะกรรมการกําหนดคาเปาหมาย/มาตรฐาน 
7. คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง   
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนพจิารณาใหความเห็นชอบรายงาน 
9. รายการกจิกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
10. ผลการทดสอบระดับชาติ 
11. เกียรติบัตร/รางวัลตางๆ 
12. สรปุโครงการ 
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O มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ    (ประเมินตนเองในระดับ ดีเลิศ) 
2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอระดับคุณภาพ 
            สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกําหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ในหลากหลายวิธีการ เชน โครงการสงเสริมการอาน การประเมินการรูเรื่องการอาน(PISA) 4 ครั้ง โครงการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการเขียนเรียงความ การอานในวันสําคัญ เชน วันพอ วันแม วันไหวครู  
กิจกรรมการแขงขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ กิจกรรมวันคริสตมาส กิจกรรม
วันตรุษจีน สงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม  กลาวสุนทรพจน  ฝกสมองลองปญญา  
การแขงขันคณิตคิดเลขเร็ว แบบฝกคูณคลอง การบูรณาการตัวช้ีวัดของการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และ
เขียน รวมกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขความสามารถในการ
อาน คิดวิเคราะห การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนดอยางตอเน่ือง 
 2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอาน เขียนภาษาไทย ในระดับดี  ตามเกณฑสถานศึกษา 
 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6  มากกวารอยละ 95 มีความสามารถในการอานออกเสียง  อานรู
เรื่อง  การเขียนคํา  และการเขียนเรื่อง  ตามแบบประเมินและเกณฑการประเมินของสํานักทดสอบทาง
การศึกษา  สพฐ. 
 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  มากกวารอยละ 80 มีความสามารถในการรูเรื่องการ อาน 
(Reading Literacy) ตามแนว PISA  ตามแบบประเมินและเกณฑการประเมนิของสาํนักทดสอบทางการศึกษา  
สพฐ. 
 4) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มากกวารอยละ 95 มีความสามารถในการอานออกเสียง ในระดับดี  
จากแบบทดสอบความสามารถในการอาน (Reading Test) ของ สพฐ 
 5) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มากกวารอยละ 90 มีความสามารถในการอานรูเรื่อง  ในระดับดี  
จากแบบทดสอบความสามารถในการอาน (Reading Test) ของ สพฐ 
 6) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มากกวารอยละ 80 มีความสามารถดานภาษา ในระดับ ดีข้ึนไป  
จากแบบทดสอบความสามารถดานภาษา ในการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ของ 
สพฐ 
 7) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มากกวารอยละ 70 มีความสามารถดานคิดคํานวณ  ในระดับดีข้ึน
ไป  จากแบบทดสอบความสามารถดานภาษา ในการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 
ของ สพฐ 

ตัวอยาง  
การนําเสนอขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 8) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มากกวารอยละ 70 มีความสามารถดานเหตุผล  ในระดับดีข้ึนไป  
จากแบบทดสอบความสามารถดานภาษา ในการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ของ 
สพฐ 
 9) นักเรียนทุกคนมีความสามารถใชภาษาอังกฤษแนะนําตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอยางงาย 
 10) นักเรียนรอยละ 80 ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ3ข้ึนไป 
 11) นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการทําโครงงาน/ผลงานประดิษฐใหม และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ข้ันตอนการทํางาน และปญหาอุปสรรคของการทํางานได 
 12) นักเรียนไดรับรางวัลระดับจังหวัด ในการประกวดโครงงานคุณธรรม  
 13) นักเรียนไดเขารวมการแขงขันโครงงาน  กิจกรรม ............ ระดับภาค และระดับชาติ 
 14) นักเรียนทุคนสามารถสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ท และสรุปความรูดวยตนเอง 
 15) นักเรียนรอยละ 80  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร ต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไปตามเกณฑถาน
ศึกษากําหนด  
 16) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 3 ปยอนหลังเปนไปตามเกณฑ
สถานศึกษา และ สูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชาและระดับช้ันที่สอบ  และสูงข้ึนตอเน่ือง 
 17) ผลการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 3 ปยอนหลังเปนไปตามเกณฑ
สถานศึกษา และ สูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชา และรวมทั้ง 3 วิชา และสูงข้ึนตอเน่ือง 
 18) มีนักเรียนสามารถสอบเขาเรียนในโรงเรียนแขงขันสูงจํานวนมาก 
 19) นักเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ดานนักเรียน อยูในระดับ   ดีเย่ียม 5 
ประเด็น คือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม สามารถจัดทําโครงงานคุณธรรม  เปนผูนําดานคุณธรรม 
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  มีพฤติกรรมที่พึงประสงคในโรงเรียนเพิ่มข้ึน และมีคุณภาพในระดับดี  ใน
ประเด็น การสรางเครือขายและการมีสวนรวม                 
 20) นักเรียนทุกคนจัดทําโครงงานคุณธรรมและนําไปใชในชีวิตจริง และนักเรียนทุกคนรวมกิจกรรม
จิตอาสา 
 21) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผูนํา มีจิตอาสา อยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข 
เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น  
 22) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน มีความรูและทักษะพื้นฐานตองานอาชีพอยางนอย 1อยาง 
 23) นักเรียนทุกคนเปนสมาชิกและรวมโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางตอเน่ือง 
 24) นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีของทองถ่ิน  และทุกคนสามารถรําพื้นบานได  
    25) นักเรียนรอยละ 95 มีนํ้าหนัก สวนสูง ตามเกณฑกรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง  
    26) มีโครงงาน/ผลงานประดิษฐใหมๆ ของนักเรียน 
 27) มีการสอนงานอาชีพใหนักเรียน ทําใหมีโครงการหน่ึงผลงานหน่ึงผลิตภัณฑของนักเรียน 
 28) นักเรียนทุกคนไมเกี่ยวของสิ่งเสพติด  โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
เขมแข็ง 
 29) ไมมีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
 30) นักเรียนทุกคนไดรับการเย่ียมบาน และโรงเรียนนําขอมูลมาใชในการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 31) นักเรียนไดรับรางวัล เกียรติบัตร ดังน้ี  (หรือระบุจํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล) 
       31.1 .........................................................................................................  
       31.2 .........................................................................................................  
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       31.3 .........................................................................................................  
       31.4 .........................................................................................................  
       31.5 .........................................................................................................  
 
3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น 
 3.1  จุดเดน 
  ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 3.2 จุดท่ีควรพัฒนา  
  ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงขึ้น 
 1) พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมอยางเปนระบบ มีการใชกระบวนการวิจัยใน
การดําเนินงาน และมีการสรางเวทีใหผูเรียนเผยแพรในชองทางตางๆ อยางตอเน่ือง 
 2) สงเสริมนักเรียนในการเรียนรูผานกิจกรรม IS โดยมีการดําเนินงานลงสูชุมชนที่เปนระบบทั้ง
สถานศึกษา 
 3) ใหผูเรียนเรียนรูผานกระบวนการคิดตางๆ มากข้ึน โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรูในทุกกลุม
สาระการเรียนรู และมีการประเมินความสามารถในการคิดของผูเรียนอยางเปนระบบ 
 4) ดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนอยางเปนระบบต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
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O มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม   (ประเมินตนเองในระดับ ดีเลิศ) 
2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  กิจกรรม กระบวนการบริหารและการจัดการท่ีสงผลตอระดับคุณภาพ 
       สถานศึกษาดําเนินการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยไดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการดําเนินงาน จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป ผานการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ทําให
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความตองการของครู  และสถานศึกษา และจัดใหมี ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพพ ื่อพัฒนางาน จัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา แตสถานศึกษายังไมมีกระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
 2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  1) มีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ  โดยผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการ 
และมีการทบทวน ปรับปรุงใหสามารถนําไปใชจริง และทันตอการเปลี่ยนแปลง 
  2) มีรูปแบบการบริหารงาน “KORAT3 MODEL”  ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ที่เปนระบบ และดําเนินการอยางตอเน่ือง  มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการนําขอมูลผลการประเมิน
และผลการจัดการศึกษา มาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเน่ือง จนเปนแบบอยางได 
  3) ผูบริหารโรงเรียนไดดําเนินการวิจัย เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
........................... โดยใชรูปแบบ  “KORAT3 MODEL”  การวิจัยดังกลาวไดแสดงใหใหถึงความสําเร็จในการ
บริหารจัดการที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู และความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
ตอคุณภาพของผูเรียน  
 4) นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET 3 ปยอนหลังเปนไปตามเกณฑสถานศึกษา และสูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับชาติทุกวิชาและระดับช้ันที่สอบ  และสูงข้ึนตอเน่ือง   

ตัวอยาง  
การนําเสนอขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 5) นักเรียนผลการทดสอบ NT 3 ปยอนหลังเปนไปตามเกณฑสถานศึกษา และ สูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับชาติทุกวิชา และรวมทั้ง 3 วิชา และสูงข้ึนตอเน่ือง 
 6) นักเรียนสามารถสอบเขาเรียนในโรงเรียนแขงขันสูงจํานวนมาก 
 7) นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ จํานวน 4 คน ไดรับการพัฒนา ตามแผน IEP  
 8) ครูทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหไดรับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และนํา
ความรู ทักษะ ประสบการณนํามาใชในการพัฒนางานในหนาที่และพัฒนาผูเรียน 
 9) โรงเรียนไดรับรางวัลการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ระดับชาติ 
 10) โรงเรียนไดรับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ระดับกลาง ระดับประเทศ  
 11) โรงเรียนไดรับรางวัลตนแบบสภานักเรียน ระดับชาติ 
 12) โรงเรียนไดรับรางวัลการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน ระดับชาติ 
 13) โรงเรียนไดรับรางวัล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ สองดาว 
 14) โรงเรียนไดรับรางวัล โรงเรียนสีขาว 
 15) โรงเรียนไดรับรางวัล ...................................................................................................... 
 16) ครูทุกคนไดรับการสงเสริมใหมีความรู ประสบการณ จากการจัดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) เพื่อนําความรู แนวคิดมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 
 17) ครูผูสอนทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุน สงผลใหไดรับรางวัลที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู เชน ................... 
  17.1)  นาง .............................................. ไดรับรางวัล .................................................... 
  17.2)  นาง .............................................. ไดรับรางวัล ................................................... 
  17.3)  นาย ............................................. ไดรับรางวัล ................................................... 
  17.4)  นางสาว ....................................... ไดรับรางวัล ................................................... 
 18)  ครูผูสอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน คือ 
  18.1)  นาง .......................................  
  18.2)  นาง .......................................  
  18.3)  นาง .......................................  
  18.4)  นาง .......................................  
 19) ผูบริหารโรงเรียนไดรับรางวัล  OBEC AWARDS ดานการบริหารจัดการศึกษา 
 20) ผูบริหารโรงเรียนไดรบัรางวัล ครุสดุดี  จาก คุรุสภา ในป ....................................... 
 21) ผูบริหารโรงเรียนเปนวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมผูบริหารโรงเรียน  
 22) ผูบริหารโรงเรียนไดรวมนําเสนอ BEST PRACTICE ดานการบริหารการศึกษา ในการประชุม
ทางวิชาการ ............... 
 23) ผูบริหารโรงเรียนไดรับรางวัล……………………………… (ระบุเพิ่มเติม) 
 24) ผูบริหารโรงเรียนมผีลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดานผูบริหารโรงเรียน อยูใน
ระดับดีเย่ียม ทั้ง 4 ประเด็นพิจารณา คือ มีความรู ความเขาใจในคุณธรรม    มีกระบวนการบริหารงานที่เปน
ระบบ  บริหารงานดวยความโปรงใส เปนธรรมตรวจสอบได  โดยใชแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 25) โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดานโรงเรียน อยูในระดับดีเย่ียม 6 
ประเด็น คือ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการปลูกฝงคุณธรรมของโรงเรียน มี
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แผนพัฒนาคุณธรรม  คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรยีนหรอืกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ อยางตอเน่ือง  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของโรงเรียน  ไดรับ
การยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายในหรือภายนอกและผลประเมินระดับดี คือ สรางเครือข
ายและการมีสวนรวม  โดยใชแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 26) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฏ
กระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 โดยรวมในระดับยอดเย่ียม โดยใชแบบประเมินของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 27) สมาคมผูปกครอง ผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา ชุมชน เอกชน ไดรวมกันระดมทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนาสถานศึกษา ในป …………….. เปนเงินรวม ……………………… บาท  ในการจัดสรางหองสมุดโรงเรียน  
หองคอมพิวเตอร ระบบ Internet  เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการศึกษา และนํามาใชในการจัดการเรียนรู
ของครูผูสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน  และผูเรียนไดใชในการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเอง  และ
โรงเรียนยังเปดบริการการใชสัญญาณ Internet ภายในโรงเรียนตลอด  24 ช่ัวโมง ทุกวัน 
 28)  ไดจัดการบริหารขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน เชน ขอมูลผลการจัดการศึกษา ขอมูลภาวะ
โภชนาการ  โปรแกรม DMC (ขอมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ขอมูลที่ดินสิ่งกอสราง)  
โปรแกรม M-OBEC (ขอมูลครุภัณฑ)  โปรแกรม EMIS (ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม School 
MISS (ขอมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)  ขอมูลเด็กพิเศษ เพื่อนํามาใชในการบริหารและการจัดการเรียนรูของ
นักเรียนทุกกลุม  อยางเปนระบบ ทันสมัย  
 29) ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมากที่สุด 
 30) เปนสถานที่ฝกประสบการณของผูอํานวยการโรงเรียนที่ไดรับการแตงต้ังใหม  เปนที่ฝก
ประสบการณของศึกษานิเทศกที่มาฝกประสบการณ  และมีโรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงาน ในความสําเร็จและเปน
แบบอยางในดานการบริหารจัดการศึกษา  ดานการจัดการเรียนรู   และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 31)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป  เกียรติบัตร โลรางวัล  ภาพถาย  
ผลงาน  ช้ินงาน (ที่โรงเรียน)  หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความช่ืนชม ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพใน 
Facebook  ผลงานที่แสดงไวใน Youtube (อาจนําเสนอเปน QR-CODE) 
3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น 
 3.1  จุดเดน 
 ..................................................................................................................................................................... 
 3.2 จุดท่ีควรพัฒนา   
 ..................................................................................................................................................................... 
 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงขึ้น 
 1) พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
ผานกระบวนการวิจัย 
 2) เพิ่มการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการประเมินคุณภาพภายใน แลวนํามาสูการระดมความคิด
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
 3) จัดระบบอินเตอรเน็ตเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา เชน การวางระบบการดูแลนักเรียน 
การใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครองเพื่อการสรางการรวมมือในการดูแลนักเรียน 
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O มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ    (ประเมินตนเองในระดับ ดีเลิศ) 
2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  กิจกรรม  วิธีการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพ 
            สถานศึกษาจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตได มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและครูบางสวนมีการเผยแพร ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินทีเ่อื้อตอการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ ใชเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและนําผลมาพัฒนาผูเรียน ครูมีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ครูจัดทําชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลบั เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) ครูผูสอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ในการพัฒนากระบวนการคิด   ใชกระบวนการกลุม  
ใหนักเรียนปฏิบัติจริง  และครูใชคําถามระดับสูงในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน สงเสริมกระบวนการคิดและ
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน ใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู การนําเสนองาน และนํา
ความรู ทักษะ ไปใชในชีวิตประจําวัน  โดยใชการจัดการเรียนรูกระบวนการแกปญหา  การจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการสืบเสาะ  การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน  การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  การจัดการ
เรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม   การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน การจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  การจัดการเรียนรู STEM Education  การใชบทบาทสมมุติ  การเลนละคร 
การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู   
 2) ครูผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกป สอดคลอง
กับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู    และนําไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนอยาง
รอบดาน  ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดตามกลุมสาระการเรียนรู  ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษ
เรียนรวม โดยเช่ือมโยงกับทองถ่ิน การดําเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาผูเรยีน
ใหมีทักษะ ความรูในศตวรรษที่ 21 และเตรียมผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ ในการใชชีวิตในโลก
อนาคต  และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ที่ไดรับการพัฒนาตามความสามารถและ
ศักยภาพ 
 3) ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ไดจัดการเรียนรูสําหรับเด็กพิเศษ
เรียนรวมนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ จํานวน 4 คน โดยใชแผน IEP เพื่อการพัฒนาผูเรียนรายบุคคล 

ตัวอยาง  
การนําเสนอขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
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 4) ครูทุกคนใชสื่อ เทคโนโลยี  Computer  แหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ในการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรยีน  ทั้งครูภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดการเรยีนรูในการทอเสื่อ จักสาน  และใหสงเสริม
ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง ทั้งกิจกรรมในหองสมุด  หองคอมพิวเตอร การจัดกิจกรรมโครงการ
สํารวจตามความตองการและปญหาที่ตองการเรียนรู แกไข 
 5)  ครูผูสอนทุกคนใช  DLTV  ประกอบการจัดการเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 6)  ครูผูสอนทุกคน ไดจัดหองเรียนที่สะอาด เรียบรอย ปลอดภัย และพื้นที่วางในหองเรียน สื่อการ
เรียนรู บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนทุกคน 
 7) ครูผูสอนทุกคนไดรวมจัดหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูของผูเรยีน จัดบรรยากาศในหองสมุดใหจูงใจ
ในการใช  จัดใหมีหนังสือ คอมพิวเตอร ใหผูเรียนไดเรียนรู ศึกษา คนควา  ไดเขาถึงในการใชและการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 8) ครูผูสอนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดานครูผูสอน  อยูในระดับ   ดีเย่ียม  5 
ประเด็นพิจารณา คือ ความรูความเขาใจดานคุณธรรม  การจัดการเรียนรูปลูกฝงและประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน  การสรางเครือขายการมีสวนรวม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ความประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีดานคุณธรรม  อยูในระดับดี  2 ประเด็นพิจารณา  คือ ความสามารถในการเปนวิทยากร
คุณธรรม  การยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจากบุคคล หนวยงาน องคกรภายในหรือภายนอกเกียรติ 
 9) ครูผูสอน 4 ทาน จาก 7 ทาน ไดรับรางวัลครูดีไมมีอบายมุข จาก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 10) ครูผูสอนทุกคนจัดการเรียนรูโดยเนนการปฏิสัมพันธเชิงบวก รักและเอาใจใสนักเรียน สราง
นักเรียนใหเปนคนดี  ใหนักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ที่จะเรียนรูกับครูและเพื่อน  และเรียน เลนอยางมี
ความสุข และไดรับคําช่ืนชมจากผูปกครองในการดูแลนักเรียน 
 11)  ครูผูสอนทุกคนดําเนินการวัด ประเมินผลผูเรียนโดยเก็บขอมูลจากวิธีการหลากหลาย เชน การ
สอบถาม สัมภาษณ ใหคะแนนจากผลงาน รายงาน ช้ินงาน การทํางานกลุม พฤติกรรมการเรียน  การทํางาน 
ลักษณะนิสัย  การสอบทั้งแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคลองกับธรรมชาติวิชา และเปาหมาย
ของการพัฒนาผูเรียน มีการใหขอมูลสะทอนกลับแกผูเรียน ผูปกครอง เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 12) ครูผูสอนสวนใหญนําผลการประเมินในการจัดการเรียนรูมาใชในการพัฒนาผูเรียน และใช
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 12) ครูผูสอนทุกคนไดเขารวม ไดรับความรู ประสบการณ จากการจัดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) เพื่อนําความรู แนวคิดมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหและรับขอมูล
สะทอนกลับ และนํามาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหดีย่ิงข้ึน 
 14)  ครูผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการในการจัดการบริหารขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน เชน ขอมูล
ผลกสนจัดการศึกษา ขอมูลภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ขอมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC 
(ขอมูลที่ดินสิ่งกอสราง)  โปรแกรม M-OBEC (ขอมูลครุภัณฑ)  โปรแกรม EMIS (ขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน)  โปรแกรม School MISS (ขอมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)   ขอมูลเด็กพิเศษ เพื่อนํามาใชในการ
บริหารและการจัดการเรียนรูของนักเรียนทุกกลุม 
 15)  ผลการดําเนินการตามที่กลาวมา สงผลใหครูผูสอนไดรับรางวัลที่เกี่ยวของกับมาตรฐานวิชาชีครู 
สามารถเปนตนแบบ แบบอยางของการทํางานในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก 
 15.1) นาง ............................................... ไดรับรางวัล …………………………….....  



59 

 

 15.2) นาย ............................................... ไดรับรางวัล ...................................... 
  15.3)  นางสาว ....................................... ไดรับรางวัล ...................................... 
 16)  ครูผูสอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน คือ 
  16.1)  นาง ................................................................  
  16.2)  นางสาว .........................................................  
  16.3)  นาย ..............................................................  
 17)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป  แผนการจัดการเรียนรู  เกียรติ
บัตร โลรางวัล  ภาพถาย  ผลงาน/ช้ินงานของครูและนักเรียน (ที่โรงเรียน)    หนังสือราชการ บันทึกการแสดง
ความช่ืนชม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียนใน Facebook  ผลงานที่แสดงไวใน Youtube  
ของครู นักเรียน  (อาจนําเสนอเปน QR-CODE) 
 
3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น 
 3.1  จุดเดน 
 ..................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 3.2 จุดท่ีควรพัฒนา   
 ..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงขึ้น 
 1) พัฒนาครูใหทําการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อนําผลของงานวิจัยน้ันไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 2) เชิญครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ผูปกครองนักเรียน หรือกรรมการสถานศึกษาใหเขามา
มีสวนรวมในกลุมชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหไดแนวคิด
ที่หลากหลายในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอน 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
     (ประเมินตนเองโดยภาพรวม ในระดับ ดีเลิศ)    
2. วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
      2.1 วิธีการพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................................. 
 
     2.2  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 มาตรฐานดานผูเรียน 
 1) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอาน เขียนภาษาไทย ในระดับดี  ตามเกณฑสถานศึกษา 
 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6  มากกวารอยละ 95 มีความสามารถในการอานออกเสียง  อานรู
เรื่อง  การเขียนคํา  และการเขียนเรื่อง  ตามแบบประเมินและเกณฑการประเมินของสํานักทดสอบทาง
การศึกษา  สพฐ. 
 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  มากกวารอยละ 80 มีความสามารถในการรูเรื่องการ อาน 
(Reading Literacy) ตามแนว PISA  ตามแบบประเมินและเกณฑการประเมนิของสาํนักทดสอบทางการศึกษา  
สพฐ. 
 4) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มากกวารอยละ 95 มีความสามารถในการอานออกเสียง ในระดับดี  
จากแบบทดสอบความสามารถในการอาน (Reading Test) ของ สพฐ 
 5) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มากกวารอยละ 90 มีความสามารถในการอานรูเรื่อง  ในระดับดี  
จากแบบทดสอบความสามารถในการอาน (Reading Test) ของ สพฐ 
 6) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มากกวารอยละ 80 มีความสามารถดานภาษา ในระดับ ดีข้ึนไป  
จากแบบทดสอบความสามารถดานภาษา ในการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ของ 
สพฐ 
 7) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มากกวารอยละ 70 มีความสามารถดานคิดคํานวณ  ในระดับดีข้ึน
ไป  จากแบบทดสอบความสามารถดานภาษา ในการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 
ของ สพฐ 

ตัวอยาง  
การนําเสนอขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
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 8) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มากกวารอยละ 70 มีความสามารถดานเหตุผล  ในระดับดีข้ึนไป  
จากแบบทดสอบความสามารถดานภาษา ในการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ของ 
สพฐ 
 9) นักเรียนทุกคนมีความสามารถใชภาษาอังกฤษแนะนําตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอยางงาย 
 10) นักเรียนรอยละ 80 ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ3ข้ึนไป 
 11) นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการทําโครงงาน/ผลงานประดิษฐใหม และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ข้ันตอนการทํางาน และปญหาอุปสรรคของการทํางานได 
 12) นักเรียนไดรับรางวัลระดับจังหวัด ในการประกวดโครงงานคุณธรรม  
 13) นักเรียนไดเขารวมการแขงขันโครงงาน  กิจกรรม ............ ระดับภาค และระดับชาติ 
 14) นักเรียนทุคนสามารถสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ท และสรุปความรูดวยตนเอง 
 15) นักเรียนรอยละ 80  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร ต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไปตามเกณฑถาน
ศึกษากําหนด  
 16) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 3 ปยอนหลังเปนไปตามเกณฑ
สถานศึกษา และ สูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชาและระดับช้ันที่สอบ  และสูงข้ึนตอเน่ือง 
 17) ผลการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 3 ปยอนหลังเปนไปตามเกณฑ
สถานศึกษา และ สูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชา และรวมทั้ง 3 วิชา และสูงข้ึนตอเน่ือง 
 18) มีนักเรียนสามารถสอบเขาเรียนในโรงเรียนแขงขันสูงจํานวนมาก 
 19) นักเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ดานนักเรียน อยูในระดับดีเย่ียม 5 
ประเด็น คือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม สามารถจัดทําโครงงานคุณธรรม   เปนผูนําดานคุณธรรม 
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  มีพฤติกรรมที่พึงประสงคในโรงเรียนเพิ่มข้ึน และในระดับดี ในประเด็น การ
สรางเครือขายและการมีสวนรวม                 
 20) นักเรียนทุกคนจัดทําโครงงานคุณธรรมและนําไปใชในชีวิตจริง และนักเรียนทุกคนรวมกิจกรรม
จิตอาสา 
 21) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผูนํา มีจิตอาสา อยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข 
เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น  
 22) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน มีความรูและทักษะพื้นฐานตองานอาชีพอยางนอย 1อยาง 
 23) นักเรียนทุกคนเปนสมาขิกและรวมโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางตอเน่ือง 
 24) นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีของทองถ่ิน  และทุกคนสามารถรําพื้นบาน  
    25) นักเรียนรอยละ 95 มีนํ้าหนัก สวนสูง ตามเกณฑกรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง  
    26) มีโครงงาน/ผลงานประดิษฐใหมๆ ของนักเรียน 
 27) มีการสอนงานอาชีพใหนักเรียน ทําใหมีโครงการหน่ึงผลงานหน่ึงผลิตภัณฑของนักเรียน 
 28) นักเรียนทุกคนไมเกี่ยวของสิ่งเสพติด  โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
เขมแข็ง 
 29) ไมมีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
 30) นักเรียนทุกคนไดรับการเย่ียมบาน และโรงเรียนนําขอมูลมาใชในการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 31) นักเรียนไดรับรางวัล เกียรติบัตร ดังน้ี  (หรือระบุจํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล) 
       31.1 .........................................................................................................  
       31.2 .........................................................................................................  
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       31.3 .........................................................................................................  
       31.4 .........................................................................................................  
       31.5 ......................................................................................................... 
 
 มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ 
 1) มีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ  โดยผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการ 
และมีการทบทวน ปรับปรุงใหสามารถนําไปใชจริง และทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 2) มีรูปแบบการบริหารงาน “KORAT3 MODEL”  ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ที่
เปนระบบ และดําเนินการอยางตอเน่ือง  มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการนําขอมูลผลการประเมินและผลการ
จัดการศึกษา มาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเน่ือง จนเปนแบบอยางได 
 3) ผู บ ริ หาร โ รง เ รี ยนได ดํา เ นินการ วิจัย  เ รื่ อ ง   การพัฒนา คุณภาพการ ศึกษาของ
โรงเรียน……………………………. โดยใชรูปแบบ  “KORAT3 MODEL”  การวิจัยดังกลาวไดแสดงใหใหถึง
ความสําเร็จในการบริหารจัดการที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู และความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนตอคุณภาพของผูเรียน  
 4) นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET 3 ปยอนหลังเปนไปตามเกณฑสถานศึกษา และสูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับชาติทุกวิชาและระดับช้ันที่สอบ  และสูงข้ึนตอเน่ือง   
 5) นักเรียนผลการทดสอบ NT 3 ปยอนหลังเปนไปตามเกณฑสถานศึกษา และ สูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับชาติทุกวิชา และรวมทั้ง 3 วิชา และสูงข้ึนตอเน่ือง 
 6) นักเรียนสามารถสอบเขาเรียนในโรงเรียนแขงขันสูงจํานวนมาก 
 7) นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ จํานวน 4 คน ไดรับการพัฒนา ตามแผน IEP  
 8) ครูทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหไดรับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และนํา
ความรู ทักษะ ประสบการณนํามาใชในการพัฒนางานในหนาที่และพัฒนาผูเรียน 
 9) โรงเรียนไดรับรางวัลการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ระดับชาติ 
 10) โรงเรียนไดรับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ระดับกลาง ระดับประเทศ  
 11) โรงเรียนไดรับรางวัลตนแบบสภานักเรียน ระดับชาติ 
 12) โรงเรียนไดรับรางวัลการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน ระดับชาติ 
 13) โรงเรียนไดรับรางวัล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ สองดาว 
 14) โรงเรียนไดรับรางวัล โรงเรียนสีขาว 
 15) โรงเรียนไดรับรางวัล ................... 
 16) ครูทุกคนไดรับการสงเสริมใหมีความรู ประสบการณ จากการจัดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) เพื่อนําความรู แนวคิดมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 
 17) ครูผูสอนทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุน สงผลใหไดรับรางวัลที่เกี่ยวของกับมาตรฐานวิชาชีพ
ครู เชน ................... 
  17.1)  นาง ....................................... ไดรับรางวัล ..................................................... 
  17.2)  นาง ....................................... ไดรับรางวัล ..................................................... 
  17.3)  นาย ....................................... ไดรับรางวัล .................................................... 
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  17.4)  นางสาว ....................................... ไดรับรางวัล ...................................................... 
 18)  ครูผูสอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน คือ 
  18.1)  นาง .......................................  
  18.2)  นาง .......................................  
  18.3)  นาง .......................................  
  18.4)  นาง .......................................  
 19) ผูบริหารโรงเรียนไดรับรางวัล  OBEC AWARDS ดานการบริหารจัดการศึกษา 
 20) ผูบริหารโรงเรียนไดรับรางวัล ครุสดุดี   จาก คุรุสภา ในป ................................................. 
 21) ผูบริหารโรงเรียนเปนวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมผูบริหารโรงเรียน  
 22) ผูบริหารโรงเรียนไดรวมนําเสนอ BEST PRACTICE ดานการบริหารการศึกษา ในการประชุมทาง
วิชาการ ............... 
 23) ผูบริหารโรงเรียนไดรับรางวัล……………………………… (ระบุเพิ่มเติม) 
 24) ผูบริหารโรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดานผูบริหารโรงเรียน อยูใน
ระดับดีเย่ียม ทั้ง 4 ประเด็นพิจารณา คือ มีความรู ความเขาใจในคุณธรรม     มีกระบวนการบริหารงานที่เปน
ระบบ  บริหารงานดวยความโปรงใส เปนธรรมตรวจสอบได  โดยใชแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 25) โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดานโรงเรียน อยูในระดับดีเย่ียม 6 
ประเด็น คือ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการปลูกฝงคุณธรรมของโรงเรียน มี
แผนพัฒนาคุณธรรม  คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรยีนหรอืกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ อยางตอเน่ือง  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของโรงเรียน  ไดรับ
การยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายในหรือภายนอกและผลประเมินระดับดี คือ สรางเครือข
ายและการมีสวนรวม  โดยใชแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 26) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฏ
กระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 โดยรวมในระดับยอดเย่ียม โดยใชแบบประเมินของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 27) สมาคมผูปกครอง ผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา ชุมชน เอกชน ไดรวมกันระดมทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา ในป ................................. เปนเงินรวม .................................... บาท  ในการจัดสราง
หองสมุดโรงเรียน  หองคอมพิวเตอร ระบบ Internet  เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการศึกษา และนํามาใชใน
การจัดการเรียนรูของครูผูสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน  และผูเรียนไดใชในการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของตนเอง  และโรงเรียนยังเปดบริการการใชสัญญาณ Internet ภายในโรงเรียนตลอด  24 ช่ัวโมง ทุกวัน 
 28)  ไดจัดการบริหารขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน เชน ขอมูลผลกสนจัดการศึกษา ขอมูลภาวะ
โภชนาการ  โปรแกรม DMC (ขอมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ขอมูลที่ดินสิ่งกอสราง)  
โปรแกรม M-OBEC (ขอมูลครุภัณฑ)  โปรแกรม EMIS (ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม School 
MISS (ขอมูลผลการสอบ)  ขอมูลเด็กพิเศษ เพื่อนํามาใชในการบริหารและการจัดการเรียนรูของนักเรียนทุก
กลุม  อยางเปนระบบ ทันสมัย  
 29) ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมากที่สุด 
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 30) เปนสถานที่ฝกประสบการณของผูอํานวยการโรงเรียนที่ไดรับการแตงต้ังใหม  เปนที่ฝก
ประสบการณของศึกษานิเทศกที่มาฝกประสบการณ  และมีโรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงาน ในความสําเร็จและเปน
แบบอยางในดานการบริหารจัดการศึกษา  ดานการจัดการเรียนรู   และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 31)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป  เกียรติบัตร โลรางวัล  ภาพถาย  
ผลงาน  ช้ินงาน (ที่โรงเรียน)  หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความช่ืนชม ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพใน 
Facebook  ผลงานที่แสดงไวใน Youtube (อาจนําเสนอเปน QR-CODE) 
 
 มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 1) ครูผูสอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ในการพัฒนากระบวนการคิด       ใชกระบวนการ
กลุม  ใหนักเรียนปฏิบัติจริง  และครูใชคําถามระดับสูงในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน สงเสริมกระบวนการคิด
และกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู การนําเสนองาน 
และนําความรู ทักษะ ไปใชในชีวิตประจําวัน  โดยใชการจัดการเรียนรูกระบวนการแกปญหา  การจัดการ
เรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะ  การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน  การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  การ
จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม   การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน การจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การจัดการเรียนรู STEM Education  การใชบทบาทสมมุติ  การเลน
ละคร การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู   
 2) ครูผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกป สอดคลอง
กับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู    และนําไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนอยาง
รอบดาน  ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดตามกลุมสาระการเรียนรู   ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษ
เรียนรวม โดยเช่ือมโยงกับทองถ่ิน การดําเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาผูเรยีน
ใหมีทักษะ ความรูในศตวรรษที่ 21 และเตรียมผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ ในการใชชีวิตในโลก
อนาคต  และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ที่ไดรับการพัฒนาตามความสามารถและ
ศักยภาพ 
 3) ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ไดจัดการเรียนรูสําหรับเด็กพิเศษ
เรียนรวมนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ จํานวน 4 คน โดยใชแผน IEP เพื่อการพัฒนาผูเรียนรายบุคคล 
 4) ครูทุกคนใชสื่อ เทคโนโลยี  Computer  แหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ในการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรยีน  ทั้งครูภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดการเรยีนรูในการทอเสื่อ จักสาน  และใหสงเสริม
ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง ทั้งกิจกรรมในหองสมุด  หองคอมพิวเตอร การจัดกิจกรรมโครงการ
สํารวจตามความตองการและปญหาที่ตองการเรียนรู แกไข 
 5)  ครูผูสอนทุกคนใช  DLTV  ประกอบการจัดการเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 6)  ครูผูสอนทุกคน ไดจัดหองเรียนที่สะอาด เรียบรอย ปลอดภัย และพื้นที่วางในหองเรียน สื่อการ
เรียนรู บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนทุกคน 
 7) ครูผูสอนทุกคนไดรวมจัดหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูของผูเรยีน จัดบรรยากาศในหองสมุดใหจูงใจ
ในการใช  จัดใหมีหนังสือ คอมพิวเตอร ใหผูเรียนไดเรียนรู ศึกษา คนควา  ไดเขาถึงในการใชและการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 8) ครผููสอนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดานครูผูสอน  อยูในระดับ   ดีเย่ียม  5 
ประเด็นพิจารณา คือ ความรูความเขาใจดานคุณธรรม  การจัดการเรียนรูปลูกฝงและประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน  การสรางเครือขายการมีสวนรวม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ความประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
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แบบอยางที่ดีดานคุณธรรม  อยูในระดับดี  2 ประเด็นพิจารณา  คือ ความสามารถในการเปนวิทยากร
คุณธรรม  การยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจากบุคคล หนวยงาน องคกรภายในหรือภายนอกเกียรติ 
 9) ครูผูสอน 4 ทาน จาก 7 ทาน ไดรับรางวัลครูดีไมมีอบายมุข จาก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 10) ครูผูสอนทุกคนจัดการเรียนรูโดยเนนการปฏิสัมพันธเชิงบวก รักและเอาใจใสนักเรียน สราง
นักเรียนใหเปนคนดี  ใหนักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ที่จะเรียนรูกับครูและเพื่อน  และเรียน เลนอยางมี
ความสุข และไดรับคําช่ืนชมจากผูปกครองในการดูแลนักเรียน 
 11)  ครูผูสอนทุกคนดําเนินการวัด ประเมินผลผูเรียนโดยเก็บขอมูลจากวิธีการหลากหลาย เชน การ
สอบถาม สัมภาษณ ใหคะแนนจากผลงาน รายงาน ช้ินงาน การทํางานกลุม พฤติกรรมการเรียน  การทํางาน 
ลักษณะนิสัย  การสอบทั้งแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคลองกับธรรมชาติวิชา และเปาหมาย
ของการพัฒนาผูเรียน มีการใหขอมูลสะทอนกลับแกผูเรียน ผูปกครอง เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 12) ครูผูสอนสวนใหญนําผลการประเมินในการจัดการเรียนรูมาใชในการพัฒนาผูเรียน และใช
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 12) ครูผูสอนทุกคนไดเขารวม ไดรับความรู ประสบการณ จากการจัดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) เพื่อนําความรู แนวคิดมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหและรับขอมูล
สะทอนกลับ และนํามาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหดีย่ิงข้ึน 
 14)  ครูผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการในการจัดการบริหารขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน เชน ขอมูล
ผลกสนจัดการศึกษา ขอมูลภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ขอมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC 
(ขอมูลที่ดินสิ่งกอสราง)  โปรแกรม M-OBEC (ขอมูลครุภัณฑ)  โปรแกรม EMIS (ขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน)  โปรแกรม School MISS (ขอมูลผลการสอบ)  ขอมูลเด็กพิเศษ เพื่อนํามาใชในการบริหารและการ
จัดการเรียนรูของนักเรียนทุกกลุม 
 15)  ผลการดําเนินการตามที่กลาวมา สงผลใหครูผูสอนไดรับรางวัลที่เกี่ยวของกับมาตรฐานวิชาชีครู 
สามารถเปนตนแบบ แบบอยางของการทํางานในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก 
 15.1) นาง ....................................... ไดรับรางวัล ......................................................  
 15.2) นาย ....................................... ไดรับรางวัล ..................................................... 
  15.3)  ......................................................................................................................... 
 16)  ครูผูสอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน คือ 
  16.1)  นาง .................................................................................  
  16.2)  นางสาว ...........................................................................  
  16.3)  นาย ................................................................................  
 17)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป  แผนการจัดการเรียนรู  เกียรติ
บัตร โลรางวัล  ภาพถาย  ผลงาน/ช้ินงานของครูและนักเรียน (ที่โรงเรียน)   หนังสือราชการ บันทึกการแสดง
ความช่ืนชม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียนใน Facebook  ผลงานที่แสดงไวใน Youtube  
ของครู นักเรียน  (อาจนําเสนอเปน QR-CODE) 
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3. จุดเดน จุดท่ีตองพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพ 
   3.1 จุดเดน 
 1) ผูเรียนมีความรู ทักษะ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2) ผูเรียนมีคุณธรรม มีจิตอาสา 
 3) โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 4) การบริหารจัดการศึกษาที่เขมแข็ง  และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
 5) ครูผูสอนมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 6) ผูปกครอง ชุมชน ใหความรวมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางดี 
    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระดับสูงของนักเรียน 
 2) การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 3) ความสามารถในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของครูผูสอน 
 4) ความสามารถในการวัดประเมินผลระดับช้ันเรียน 
 
    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับใหสูงขึ้น 
 1) สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน ในการพัฒนาการสอน STEM  และ
วิทยาการคํานวณ 
 2) จัดหาครูภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษนักเรียนอยางเขมขน 
 3) จัดทําแผนการพัฒนาครูผูสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง และสูงข้ึน  
 4) การพัฒนาครูผูสอนดานการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับสมรรถนะผูเรียน ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5) จัดระบบแนะแนวนักเรียน และสรางความเขาใจกับผูปกครองนักเรียน 
 6) การพัฒนาความสามารถ และเจตคติของครูผูสอนในการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก และการพัฒนา
นักเรียนเชิงบวก 
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กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

หนา 3 
เลม 135 ตอนที่ 11 ก      ราชกิจจานุเบกษา     23 กุมภาพันธ 2561 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
มาตรา 47 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ใหยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 
 ขอ 2 ในกฎกระทรวงน้ี 
 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา     โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดข้ึน        เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความ
เช่ือมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษาน้ันสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล 
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) 
 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดย
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา แตละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 
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หนา 4 
เลม 135 ตอนที่ 11 ก     ราชกิจจานุเบกษา    23 กุมภาพันธ 2561 
 
 
 เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และ
แนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 ขอ 4 เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขอ 3 แลว 
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆที่
ตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากผูมีสวน
ไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงน้ันใหแกสํานักงานเพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 ใหสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแก
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน ๆ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 ในการดําเนินการตามวรรคสอง สํานักงานอาจจัดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได 
 ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาน้ันติดตามผลการดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 ขอ 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี 
 
     ใหไว ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
      ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หนา 5 
เลม 135 ตอนที่ 11 ก     ราชกิจจานุเบกษา   23 กุมภาพันธ 2561 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553                 ไมสอดคลองกับ
หลักการประกนัคุณภาพการศึกษาที่แทจริง จึงสงผลใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกไมสัมพันธกัน เกิดความซ้ําซอนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ทําใหไมสะทอนความเปนจริงและ
เปนการสรางภาระแกสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่กํากับ
ดูแล และหนวยงานภายนอกเกินความจําเปน สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใหมีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อตอการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแตละระดับ และเกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงน้ี 
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ภาคผนวก  ข 

ประกาศสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

เรื่อง  แนวปฏิบตักิารดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศกึษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก  ค 

ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและคาเปาหมายระดบัคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
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 ํ  
คําสั่งโรงเรียน.................................  

ที่    /  
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและคาเปาหมายระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา ............................  
......................................................................................................  

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา ความในมาตรา 47 และ 48 ระบุใหสถานศึกษามรีะบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ 
บรหิารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กําหนดใหม ี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหไดมาตรฐานอยางเปน 
ระบบ มีประสทิธิภาพ โดยใหมีการจัดทําการกําหนดคาเปาหมายระดับคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อจัดทําเสรจ็แลวใหเสนอตอคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนพจิารณาเห็นชอบและนํามาเผยแพรตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสู 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตอไป  
   ดังน้ันโรงเรียน............................ จงึขอแตงต้ังบุคคลในทายคําสั่งน้ีเปนคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานและคาเปาหมายระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ปการศึกษา..............................ของโรงเรียน............................. ดังตอไปน้ี  
1. ............................................        ผูอํานวยการโรงเรียน.........................   ประธานกรรมการ  
2. ...........................................     ครู       กรรมการ  
3. ...........................................     ครู       กรรมการ 
4. ...........................................     ครู       กรรมการ 
5. ...........................................     ครู       กรรมการ 
6. ...........................................     ครู      กรรมการและเลขานุการ  
  ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังดําเนินการกําหนดมาตรฐานและคาเปาหมายระดับคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่ อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปการศึกษา 
……………………………. ของโรงเรียน..............................ใหแลวเสร็จอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด  
          ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
           สั่ง ณ วันที่…………เดือน………………………………. พ.ศ. …………………..  

 
    ลงช่ือ........................................................... 
         (............................................................) 
    ผูอํานวยการโรงเรียน.............................................. 

ตัวอยาง 
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ภาคผนวก  ง 

ตัวอยางประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวัย และระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
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ประกาศ โรงเรียน ....................................................................... 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
.................................................. 

 โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษา
พิเศษ  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานใหสอดคลองกัน 
จึงใหยกเลิกประกาศโรงเรียน ..........................เรื่อง  ..................................... ลงวันที่  .............................. 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) 
ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สําคัญขอหนึ่ง คือ มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท  และมาตรา 48 ใหหนวยงาน  
ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561     
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานโรงเรียน....................................ในการประชุม ครั้งที่ ............... เมื่อวันที่ ....................................... 
โรงเรียน ...........................................จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน   เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา      
 ประกาศ ณ  วันที่  ............................................ 
 
                      (        )         
                            ผูอํานวยการโรงเรียน....................................................... 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
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มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก 
  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 
  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
 แตละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 
   1.1  มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
   1.2  มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได  
   1.3  มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน    มีวินัย 
และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม   
   1.4  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู
ได 
   1.5...................(โรงเรียนเพิ่มเติมได)............................................................. 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4  ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
   2.2  จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน   
   2.3  สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 
   2.4  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ  
   2.5   ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 
   2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 
   2.7 ...................(โรงเรียนเพิ่มเติมได)............................................................. 
  มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
  3.1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ   
  3.2 สรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรง เลนและลงมือปฏิบัติอยางมี
ความสุข 
  3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
   3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
   3.5  ...................(โรงเรียนเพิ่มเติมได)............................................................. 
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มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก 
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
    1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 แตละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
   2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหา 
   3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   4)  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6)  มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
   7)  ...................(โรงเรียนเพิ่มเติมได)............................................................. 
   8)  ................................................................................................................. 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด   
  2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
   5)  ...................(โรงเรียนเพิ่มเติมได)............................................................. 
   6)  ................................................................................................................. 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1  การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

    4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
    6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 
  7.  ................................................................................................................. 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
  2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู  
  3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
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  4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
  5. มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูและใหขอมลูสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
  6. ...................(โรงเรียนเพิ่มเติมได).............................................................. 
  7. ................................................................................................................. 
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ประกาศ โรงเรียน ................................... 

เรื่อง กําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
.................................................. 

 โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษา
พิเศษ  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานใหสอดคลองกัน 
จึงใหยกเลิกประกาศโรงเรียน.................................เรื่อง  ......................................  ลงวันที่  .............................. 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) 
ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สําคัญขอหนึ่ง คือ มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท  และมาตรา 48 ใหหนวยงาน  
ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561     
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานโรงเรียน.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ในการประชุม ครั้ งที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  เมื่ อ
วันที่ .................................................     โรงเรียน ...........................................................จึงประกาศกําหนด
เปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   เพื่อใชเปนหลักใน
การเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล 
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  ตามเอกสารแนบทาย
ประกาศฉบับน้ี 
       ประกาศ ณ  วันที่  ............................................ 
    
                     (        ) 
                            ผูอํานวยการโรงเรียน....................................................... 
 
 
 

ตัวอยาง 

หมายเหตุ  โรงเรียนอาจทําเปนประกาศ หรือ กําหนดในเปาประสงคในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                       

             แผนปฏิบัติการประจําป   หรือวิธีการอ่ืนที่สามารถแสดงใหผูเก่ียวของไดรับทราบและนําสูการปฏิบัต ิ
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(ตัวอยาง) 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสาํเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

............................................................ 
มาตรฐานการศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน   (10 ประเด็น) 

รายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ  
ท่ีสอดคลองกับประเด็นพิจารณา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. นักเรียนรอยละ 90  มีความสามารถในการอานออกสียง อานรูเรื่อง เขียนคํา เขียนเรื่อง           ใน
ระดับดีตามเกณฑสถานศึกษา  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  มากกวารอยละ 80 มีความสามารถในการรูเรื่องการอาน 
(Reading Literacy) ตามแนว PISA  ในระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนทุกคนมีความสามารถใชภาษาอังกฤษแนะนําตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอยางงาย 

4. 4.นักเรียนรอยละ 80 ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ3ขึ้นไป  
ตามเปาหมายของสถานศึกษา 

.5. นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการทําโครงงาน/ผลงานประดิษฐใหม และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ข้ันตอนการทํางาน และปญหาอุปสรรคของการทํางานได 
6. นักเรียนทุคนสามารถสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ท และสรุปความรูดวยตนเอง 

7. 7.นักเรียนรอยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษามากกวา ระดับ3 ขึ้นไป  
ตามเปาหมายของสถานศึกษา 
8. ผลการทดสอบระดับชาติ  (NTและ O-NET )   3 ปยอนหลังเปนไปตามเปาหมายของสถานศึกษา 

9. 9.นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผูนํา มีจิตอาสา อยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข 
เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น  
10. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ทุกคน มีความรูและทักษะพื้นฐานตองานอาชีพอยางนอย 1อยาง 
11. นักเรียนทุกคนเปนสมาขิกและรวมโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางตอเน่ือง 
12. นักเรียนทุกคนสามารถรําพื้นบาน ที่เปนการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน 
13. นักเรียนทุกคน มีคุณธรรม ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับดีขึ้นไป 

14. นักเรียนรอยละ 95 มีนํ้าหนัก สวนสูง ตามเกณฑกรมอนามัย และเปาหมายของสถานศึกษา   
และมีสุขภาพแข็งแรง  
15. นักเรียนทุกคนไมเกี่ยวของกับยาเสพติด  
16. นักเรียนทุกคนไมทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
17. นักเรียนทุกคนไดรับการเย่ียมบาน และโรงเรียนนําขอมูลมาใชในการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
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(ตัวอยาง) 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเรจ็ 

ตามประเด็นพจิารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

................................................... 
มาตรฐานการศึกษา ดานคุณภาพเด็ก   (4 ประเด็น) 

รายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ  
ท่ีสอดคลองกับประเด็นพิจารณา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. เด็กรอยละ 90 มีนํ้าหนักและสวนสูง ตามเกณฑกรมอนามัย และเปาหมายของสถานศึกษา 
2. เด็กรอยละ 95 มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี ตามเปาหมายของสถานศึกษา 
3. เด็กทุกคน เลน ทํากิจกรรม ไดอยางปลอดภัยทั้งตัวเองและผูอื่น  
4. เด็กรอยละ 95 สามารถเคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลวประสานสัมพันธและทรงตัวได 

. เด็กรอยละ 90 สามารถแสดงอารมณ ความรูสึก ไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสมตามวัย 
6. เด็กทุกคนกลาพูด กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
7.  เด็กทุกคนสนใจ มีความสุขและแสดงทาทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได 
8.  เด็กทุกคนมีความเมตตา กรุณา มีนํ้าใจ ชวยเหลือ และแบงปน 

9. เด็กรอยละ 90 สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จไดดวยตนเอง 
10. เด็กทุกคนสามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดเหมาะสม  
11. เด็กทุกคนมีวินัยในตนเอง เก็บของเลน ของใชเขาที่อยางเรียบรอยดวยตนเอง 
12. เด็กรอยละ 90 ใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียงดวยตนเอง 
13. เด็กรอยละ 90 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และทิ้งขยะไดถูกที่ไดดวยตนเอง 
14. เด็กรอยละ 90 สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดตามกาลเทศะ 
15. เด็กรอยละ 90 สามารถเลนหรือทํางานรวมมือกับเพื่อนได 
16. เด็กทุกคนสามารถทักทาย พูดคุยกับผูใหญและบุคคลที่คุนเคยไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
17. เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามขอตกลงได 
18. เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตามไดเหมาะสมกับสถานการณ 
19. เด็กรอยละ 90 สามารถฟง และสนทนาโตตอบ และเลาเปนเรื่องราวได 
20. เด็กรอยละ 80 สามารถจับคู เปรียบเทียบ จําแนก จัดกลุม เรียงลําดับเหตุการณได 
21. เด็กรอยละ 80 สามารถอธิบาย เช่ือมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดข้ึนในสถานการณหรือการกระทําได 
22. เด็กรอยละ 75 สามารถระบุปญหา สรางทางเลือก และเลือกวิธีแกปญหาได 
23.  เด็กรอยละ 75 สามารถคนหาคําตอบของขอสงสัยโดยใชวิธีการที่หลากหลายดวยตนเอง 
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(ตัวอยาง) กําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา เปาหมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ 

(ตัวอยาง) กําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษา เปาหมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเรียน ดี 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ 

(หมายเหตุ  ใหจัดทําในรูปแบบของการจัดทําประกาศ) 
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(ตัวอยาง) 
มาตรฐานการศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน   (10 ประเด็น) 

รายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จรายการตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ  
ท่ีสอดคลองกับประเด็นพิจารณา  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. นักเรียนรอยละ 90  มีความสามารถในการอานออกสียง อานรูเรื่อง เขียนคํา เขียนเรื่อง           ใน
ระดับดีตามเกณฑสถานศึกษา  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  มากกวารอยละ 80 มีความสามารถในการรูเรื่องการอาน 
(Reading Literacy) ตามแนว PISA  ในระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนทุกคนมีความสามารถใชภาษาอังกฤษแนะนําตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอยางงาย 

4. นักเรียนรอยละ 80 ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ3ขึ้นไป  
ตามเปาหมายของสถานศึกษา 

. นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการทําโครงงาน/ผลงานประดิษฐใหม และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ข้ันตอนการทํางาน และปญหาอุปสรรคของการทํางานได 
6. นักเรียนทุคนสามารถสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ท และสรุปความรูดวยตนเอง 

7. นักเรียนรอยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษามากกวา ระดับ3 ขึ้นไป  ตาม
เปาหมายของสถานศึกษา 
8. ผลการทดสอบระดับชาติ  (NTและ O-NET )   3 ปยอนหลังเปนไปตามเปาหมายของสถานศึกษา 

9. นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผูนํา มีจิตอาสา อยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข 
เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น  
10. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ทุกคน มีความรูและทักษะพื้นฐานตองานอาชีพอยางนอย 1อยาง 
11. นักเรียนทุกคนเปนสมาขิกและรวมโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางตอเน่ือง 
12. นักเรียนทุกคนสามารถรําพื้นบาน ที่เปนการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน 
13. นักเรียนทุกคน มีคุณธรรม ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับดีขึ้นไป 

14. นักเรียนรอยละ 95 มีนํ้าหนัก สวนสูง ตามเกณฑกรมอนามัย และเปาหมายของสถานศึกษา   
และมีสุขภาพแข็งแรง  
15. นักเรียนทุกคนไมเกี่ยวของกับยาเสพติด  
16. นักเรียนทุกคนไมทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
17. นักเรียนทุกคนไดรับการเย่ียมบาน และโรงเรียนนําขอมูลมาใชในการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
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เปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐานการศึกษา เปาหมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเรียน ดี 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
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ภาคผนวก  จ 

ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ที่      /  

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ปการศึกษา ......................... 

********************************* 
   เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   หมวด  4  มาตรา 27 ที่กําหนดใหสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรเพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพของปญหาในชุมชน และสังคม  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติและสอดคลอง
กับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.
2544 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม  จึงแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      
โรงเรียน................................................ปการศึกษา.......................... ดังน้ี 
  1. ..........................................................    ผูอํานวยการโรงเรียน.........................            ประธานกรรมการ 
  2. ......................................................... ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ               รองประธานกรรมการ 
  3. ......................................................... ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ สพป.นม.3   กรรมการ 
  4. ......................................................... ศึกษานิเทศก ชํานาญการพเิศษ    กรรมการ 
  5. ......................................................... หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               กรรมการ 
  6. ......................................................... หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    กรรมการ 
  7. ......................................................... หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
  8. ......................................................... หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ               กรรมการ 
  9. ......................................................... หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา          กรรมการ 
  10. ......................................................... กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                    กรรมการ 
  11. ......................................................... หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ              กรรมการ 
  12. ......................................................... หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ          กรรมการ 
  13. ......................................................... หัวหนางานแนะแนว           กรรมการ 
  14. ......................................................... หัวหนางานวัดผลและประเมินผล                          กรรมการ 
  15. ......................................................... หัวหนากลุมสาระการเรียนรูปฐมวัย                             กรรมการ 
  16. ......................................................... หัวหนากิจกรรมพฒันาผูเรียน                           กรรมการ 
  17. ......................................................... หัวหนาฝายวิชาการ                            กรรมการและเลขานุการ 
  18. ......................................................... เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการดําเนินการ มหีนาที่และดําเนินการจัดการตามข้ันตอนที่กําหนด ดังน้ี 
 1.  วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและ        
แนวทางการจดัสดัสวนสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2.  จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการแนะแนวใหสอดคลองและ
เปนไปตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบคุลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลกัสตูร การจดักระบวน การเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลและการแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการของหลักสูตร 
 4.  ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ และชุมชน เพื่อใหการใชหลักสูตรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 5.  ประชาสัมพันธหลักสตูรและการใชหลักสูตรแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและผูเกี่ยวของและนําขอมูล
ปอนกลับจากฝายตาง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 6.  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู 
 7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ระดับช้ัน และชวงช้ัน ระดับวิชา กลุมวิชาในแตละป
การศึกษา เพื่อปรับปรุงแกไข และพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 
 8.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปที่ผานมา แลว  ใชผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปการศึกษาตอไป 
 9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเนนผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ  เหนือสถานศึกษา 
สาธารณชน และผูเกี่ยวของ 

 ทั้งน้ีใหผูไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่ต้ังไว 

       ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันที่ ........... เดือน ................... พ.ศ.  .................. 

 
                                             (ลงช่ือ)  

          (นาย......................................) 
      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 

ตัวอยางรายงานประจําปของสถานศกึษา 
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(ตัวอยางรายงานประจําปของสถานศึกษา) 

*สถานศึกษาสามารถออกแบบ/เพ่ิมเตมิไดตามความเหมาะสม 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ปการศึกษา ......................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารสําคัญลําดับท่ี .….. / ............. 

 

โรงเรียน ………………………….. 
กลุมโรงเรียน …………………………… 

ตําบล ................. อําเภอ .................. จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

 

 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

สามารถแทรกรูปไดตามความเหมาะสม 
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คํานํา 
 
รายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา........................ ฉบับน้ี โรงเรียน................................ได

จัดทําข้ึนตามกฎกระทรวงวาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561ขอ 3 ที่ระบุใหสถานศึกษาแตละแหง
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดพรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษาเปนประจําทุกป 

เอกสารรายงานประจําปของสถานศึกษาฉบับน้ี ประกอบสวนสําคัญ  คือ บทสรุปของผูบริหาร
สถานศึกษาสวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน  สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสวนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินและแนวทางการพัฒนา และสวนที่ 4 ภาคผนวก  

โรงเรียน........................................ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานและผูเกี่ยวของทุกฝายทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีสวนรวมในการจัดทําเอกสารรายงานฉบับน้ี และหวังวาเอกสารรายงานฉบับน้ี  
จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปถัดไป และเปนฐานขอมูลในการกําหนด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเพื่อ
ประโยชนในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคการมหาชน) ตอไป 

 
 
 
       โรงเรียน....................................... 
        เมษายน  .......................... 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หนา 
คํานํา ............................................................................................................................................ ก 
สารบัญ ......................................................................................................................................... ข 
บทสรุปของผูบริหารสถานศึกษา ........................................................................................ 1 

        การดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและตนสังกัด…………………….5 

ความโดดเดนของสถานศึกษา................................................................................................7 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน ......................................................................................................  
    1.1. ขอมูลทั่วไป.......................................................................................................................  
    1.2. ขอมูลครูและบุคลากร .......................................................................................................  
    1.3. ขอมูลนักเรียน ..................................................................................................................  
    1.4. ผลการประเมินพฒันาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย .................................................  
    1.5. ผลการประเมินตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ............................................................  

  1.6. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT)  .............................................  
  1.7. ผลการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) .................................  

    1.8. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)   ..........................................  
    1.9. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ..................................  
    1.10. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ..........................  
สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ...................................................................  
     ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ........................................  
     ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ...................................  
สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ...........................................................  
สวนท่ี 4 ภาคผนวก ...........................................................................................................  
คณะผูจัดทํา  ...........................................................................................................................  
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บทสรุปของผูบริหารสถานศึกษา 
 

ขอมูลพื้นฐาน
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวัย 
1. การจัดการศึกษาอยูในระดับใด 

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

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

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

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

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

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

2. หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

3. สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีข้ึนกวาระดับเดิม 1 ระดับ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. การจัดการศึกษาอยูในระดับใด 

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

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

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

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

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

2. หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

3. สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีข้ึนกวาระดับเดิม 1 ระดับ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

.................................... 
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การดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและตนสังกัด 

 (อธิบายขอมลูผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและนโยบาย
ของตนสังกัด หากมมีากกวา 1 โครงการ ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติม) 

โครงการ/กจิกรรมตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและตนสงักัดทีส่ถานศึกษาดําเนินการ คือ ............................ 

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

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

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

ผูรบัผิดชอบโครงการ/กจิกรรม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

จุดที่ควรพฒันา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ความโดดเดนเฉพาะทางของสถานศึกษา 

 (มีหรือไมมกี็ได อธิบายขอมูลผลการดําเนินงานของสถานศึกษา หากมีมากกวา 1 รายการให
ระบรุายละเอียดเพิ่มเติม) 

ประเด็นความโดดเดนเรื่อง .................................................................... 

ประเภทความโดดเดนดาน...................................................................... (ความสามารถดานวิชาการ
ควบคูคุณธรรม,  ความสามารถในการใชภาษาและการสือ่สาร, ความสามารถเฉพาะทางที่สําคัญ, การบรหิาร
จัดการศึกษา, อื่นๆ ตามที่สถานศึกษาประกาศเปนเอกลักษณ) 

 ประเด็นขอรบัการพิจารณาผลความโดดเดน ระดับ............................................ 

          ( C1 ภูมิภาค , C2 ภูมิภาค/ประเทศ , C3 นานาชาติ ) 

ผูรับผิดชอบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ความเปนมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขั้นตอนการดําเนินการใหเกิดความโดดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หลักฐานยืนยัน/รางวัลท่ีไดรับ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลพื้นฐาน 

1.1 ขอมูลทั่วไป 
 

ช่ือโรงเรียน............................................................................................... 
ที่อยู................  หมู ........  ตําบล.......  อําเภอ .......................จังหวัดนครราชสีมา 
สังกัด    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 
ช่ือผูบรหิาร   .......................................................................................... 
โทรศัพท...................................E-mail :  ............................................ 
โทรสาร................................................ 
เปดสอนระดับช้ัน..................................... ถึงระดับช้ัน............................... 
 

วิสัยทัศน   
............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
. ............................................................................................................................................................................................ 
พันธกิจ 
............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
. ............................................................................................................................................................................................ 
อัตลักษณของโรงเรียน..................................... 
เอกลักษณของโรงเรียน......................................................... 
 

 

1.2 ขอมูลบคุลากรของสถานศกึษา         
    
  1) จํานวนบุคลากร 
       

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง 
เจาหนาท่ี

อ่ืนๆ 
รวม

ท้ังหมด 

ปการศึกษา ……… 
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     2) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จํานวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 
1 คน ในแตละสาขาวิชา 

(ชม./สัปดาห) 

  1. บริหารการศึกษา 

  2. คณิตศาสตร 

  3. วิทยาศาสตร 

  4. ภาษาไทย 

  5. ภาษาอังกฤษ 

  6. สังคมศึกษา 

  7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  8. ศิลปะ 

  9. ปฐมวัย 

  10…………………………… 

รวม 
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1.3 ขอมูลนกัเรียน   (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน …………..)     

จํานวนนักเรียนปการศึกษา ………………       รวม
ท้ังสิ้น คน 

ระดับชั้นเรียน 
จํานวน

หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 

เฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง รวม 

อ.1      

อ.2      

อ.3      

รวม      

ป.1      
ป.2      
ป.3      
ป.4      
ป.5      
ป.6      
รวม      
ม.1      
ม.2      
ม.3      

รวม      

รวมท้ังหมด      
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1.4  ผลการประเมินพฒันาการตามหลักสตูรการศกึษาปฐมวัย 

นักเรียนช้ันอนบุาลปที่ 3  ที่เขารับการประเมินจํานวน คน 
 

       

พัฒนาการ 

ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานรางกาย 

ดานอารมณและจิตใจ 

ดานสติปญญา 

ดานสังคม 

 

1.5  ผลการประเมินระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (ขอมูล ณ 31 มีนาคม ………………….) 

1) ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ขอมูล ณ 31 มีนาคม ……………..) 
            รอยละของนักเรียนที่มเีกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
      ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา  ...................... 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1          

ป.2          

ป.3          

ป.4          

ป.5          

ป.6          

ม.1          

ม.2          

ม.3          

รวม          

รอยละ          
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2) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
              รอยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนในระดับดีข้ึนไป 
   ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  ปการศึกษา  2563 
 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 
ป.1        
ป.2        
ป.3        
ป.4        
ป.5        
ป.6        
ม.1        
ม.2        
ม.3        

รวม        
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3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   รอยละของนักเรียนทีม่ผีลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคในระดับดีข้ึนไป ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  ปการศึกษา  .................... 
 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 
ป.1        
ป.2        
ป.3        
ป.4        
ป.5        
ป.6        
ม.1        
ม.2        
ม.3        

รวม        
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4) ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

    4.1 รอยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา .................. ของผูเรยีนช้ันประถมศึกษาปที ่6 ในระดับผานข้ึนไป 

 

สมรรถนะสําคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผาน 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

      

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

      

3. ความสามารถ 
ในการแกปญหา 

      

4. ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต 

      

5. ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี 

      

รวม       
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 4.2 รอยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551ปการศึกษา ........................ ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับผานข้ึนไป 

 

สมรรถนะสําคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผาน 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

      

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

      

3. ความสามารถ 
ในการแกปญหา 

      

4. ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต 

      

5. ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี 

      

รวม       

 

1.6 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  (Reading Test : RT)  

   ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ปการศึกษา ............................. 
          1) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  และ
รอยละของผลตางระหวางปการศึกษา ................................................ 
 

สมรรถนะ 
ปการศึกษา ปการศึกษา รอยละของผลตาง 
................... ............... ระหวางปการศึกษา 

การอานออกเสียง    

การอานรูเรื่อง    

รวม 2 สมรรถนะ    
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1.7 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา ...................... 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ดานภาษา    

ดานคํานวณ    
ดานเหตุผล    

รวมความสามารถท้ัง 3 ดาน    

 
2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 

ปการศึกษา ........................................... 

ความสามารถ 
ปการศึกษา 
................... 

ปการศึกษา 
...................... 

รอยละของผลตาง 
ระหวางปการศึกษา 

ดานภาษา    
ดานคํานวณ    
ดานเหตุผล    

รวมความสามารถท้ัง 3 ดาน    

 
1.8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
     ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ...................... 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย    
คณิตศาสตร    
วิทยาศาสตร    
ภาษาอังกฤษ    

 
   2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา …………… 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปการศึกษา ………… ปการศึกษา ……….. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย    
คณิตศาสตร    
วิทยาศาสตร    
ภาษาอังกฤษ    
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ………………. 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย    
คณิตศาสตร    
วิทยาศาสตร    
ภาษาอังกฤษ    

 
 

     2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา…………………. 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปการศึกษา …………. ปการศึกษา …………… 
ผลตาง 

ระหวางปการศึกษา 
ภาษาไทย    
คณิตศาสตร    
วิทยาศาสตร    
ภาษาอังกฤษ    

 
 
1.9  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา ……………… 
     

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 
ป.1        
ป.2        
ป.3        
ป.4        
ป.5        
ป.6        
ม.1        
ม.2        
ม.3        

รวม        
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1.10  ขอมูลการใชแหลงเรยีนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา ...................... 
 

 1) แหลงเรยีนรูภายในโรงเรียน   
ชื่อแหลงเรียนรู จํานวนคน คิดเปนรอยละ 

1. หองสมุด   
2. หองคอมพิวเตอร   
3. หองวิทยาศาตร   
4.    
5.    
6.    
7.    

   
   
   
   

  

 2) แหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรียน   
ชื่อแหลงเรียนรู จํานวนคน คิดเปนรอยละ 

1. สวนสัตว   
2. ไมกลายเปนหิน   
3.    
4.    
5.    
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1.11  ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน  
     ปการศึกษา …………….. 

 

ช่ือ-สกุล ใหความรูเรื่อง จํานวนครั้ง/ป 
เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรู 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
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1.12 ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ระดบัปฐมวัย ปการศกึษา ………….. 
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได 

  

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได   
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม   
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทกัษะการคิดพืน้ฐานและแสวงหา
ความรูได 

  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกบับรบิทของทองถ่ิน   

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน   

2.3 สงเสรมิใหครมูีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ   

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสือ่เพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและพียงพอ   

2.5 ใหบริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรูเพือ่สนับสนุนการจัด
ประสบการณ 

  

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม   

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ   

3.1 จัดประสบการณทีส่งเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทกุดานอยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข   

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสือ่และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับวัย   

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิและนําผลการประเมินพฒันาการเด็ก
ไปปรบัปรุงการจัดประสบการณและพฒันาเด็ก 

  

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศกึษา 
  

 

 

 

 

 



115 

 

 

1.13 ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปการศกึษา ……… 
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน   

     1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน   

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ 

  

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

  

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ   

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

1) การมีคุณลกัษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากําหนด   

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย   

3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย   

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

     2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน   

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

     2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่นนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

  

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   

     2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

  

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบรหิารจัดการและ
การจัดการเรียนรู 
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มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

     3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

  

     3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูทีเ่อื้อตอการเรียนรู   

     3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผูเรียน 

  

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูสะทอนกลับเพือ่พัฒนาและ
ปรับปรงุการจัดการเรียนรู 

  

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศกึษา 
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สวนท่ี 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาระดบัการศกึษาปฐมวัย 
 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศกึษา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ระดบัคณุภาพ :  

1.1 กระบวนการพัฒนา(ควรระบุกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมในการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานรางกาย ดาน

อารมณ จิตใจ ดานสงัคม และดานสติปญญา อยางครอบคลุมและเปนรูปธรรม )  

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
1.2 ผลการดําเนินงาน(ควรระบุผลจากการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมพัฒนาการท้ัง 
4 ดานของเด็ก รวมไปถงึรางวัลท่ีไดรับจากการดําเนินการหรือเขารวมแขงขันในระดับตางๆ) 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
1.3 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
1.4 จุดเดน
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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1.5 จุดควรพัฒนา
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
1.6 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม (อยางนอย 1 ระดับ) 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดบัคณุภาพ :  

2.1 กระบวนการพัฒนา(ควรระบุกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาในดานการ
บริหารจัดการและการมีสวนรวมของทุกฝาย) 

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
2.2 ผลการดําเนินงาน 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
2.3 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
2.4 จุดเดน
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
2.5 จุดควรพัฒนา
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
2.6 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม (อยางนอย 1 ระดับ) 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสาํคัญ 

ระดบัคณุภาพ :  

3.1 กระบวนการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
3.2 ผลการดําเนินงาน 
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3.3 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
3.4 จุดเดน
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
3.5 จุดควรพัฒนา
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
3.6 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม (อยางนอย 1 ระดับ) 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดบัการศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ  
 เขียนบรรยายสรุปผลในภาพรวม 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................... 
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ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  

ระดบัคณุภาพ :  

1.1 กระบวนการพัฒนา(ควรระบุกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมในการพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ อยางครอบคลุม

และเปนรูปธรรม ) 

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

....................................................................................................................................................................... 
1.2 ผลการดําเนินงาน(ควรระบุผลจากการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมพัฒนาผูเรียน
ท้ังทางดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมไปถึงรางวัลท่ีไดรับจากการดาํเนินการหรือเขา
รวมแขงขันในระดับตางๆ) 

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

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

....................................................................................................................................................................... 
1.3 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
1.4 จุดเดน
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
1.5 จุดควรพัฒนา
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
1.6 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม (อยางนอย 1 ระดับ) 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดบัคณุภาพ :  

2.1 กระบวนการพัฒนา(ควรระบุกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาในดานการ
บริหารจัดการและการมีสวนรวมของทุกฝาย) 

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

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

.................................................................................................................................................. 
2.2 ผลการดําเนินงาน(ควรระบผุลจากการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนสงเสริมการพัฒนา
สถานศึกษาในดานการบริหารจัดการของผูบริหารและการมีสวนรวมของทุกฝาย ) 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
2.3 ขอมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
2.4 จุดเดน
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
2.5 จุดควรพัฒนา
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
2.6 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม (อยางนอย 1 ระดับ) 
....................................................................................................................................................................... 

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

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

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดบัคณุภาพ :  
3.1 กระบวนการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
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3.2 ผลการดําเนินงาน 
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3.3 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
3.4 จุดเดน
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
3.5 จุดควรพัฒนา
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
3.6 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม (อยางนอย 1 ระดับ) 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดบั  

จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับ........... ท้ังน้ี เพราะ
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียนอยูในระดับ.................... มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูใน
ระดับ............... มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับ......... ..... 

มาตรฐาน............................................................................ 
ท้ังน้ี ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สวนท่ี 3 
สรุปผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษา จะตองนําไปวิเคราะห 

สังเคราะหเพ่ือสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(3-5 ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ันจากผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมท้ังแผนงาน/

แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหไดคุณภาพท่ีสูงขึ้นในอนาคตดังน้ี 
 

ระดบัการศึกษาปฐมวัย  ระดบัคณุภาพ :  

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
ดานคุณภาพของเด็ก 
-  
 
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    - 
 
 
ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
    -  
 
 

ดานคุณภาพของเด็ก 
-  
 
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    - 
 
 
ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
    -  
 

 
แผนงาน/แนวทางการพฒันาเพือ่ใหไดคณุภาพที่สูงข้ึน 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.…………………………………………...................................................................................................... 
4...................................................................................................................................................... 
5..................................................................................................................................................... 
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ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดบัคณุภาพ :  
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
ดานคุณภาพของผูเรียน 
     - 
 
 
 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    - 
 
 
 
ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
    - 
 
 
 

ดานคุณภาพของผูเรียน 
     - 
 
 
 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    - 
 
 
 
ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
    - 
 
 
 

 

แผนงาน/แนวทางการพฒันาเพือ่ใหไดคณุภาพที่สูงข้ึน 
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.…………………………………………...................................................................................................... 
4...................................................................................................................................................... 
5..................................................................................................................................................... 
6.…………………………………………...................................................................................................... 
7...................................................................................................................................................... 
8..................................................................................................................................................... 
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สวนท่ี 4 
ภาคผนวก 

 
สถานศึกษานําเสนอหลักฐานขอมลูสําคัญ หรือเอกสารอางองิตางๆ แบบยอ ๆเชน 

1. ประกาศมาตรฐานการศึกษา 
2. ประกาศคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา  
3. คํารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. คําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
5. คําสั่งผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6. คําสั่งคณะกรรมการกําหนดคาเปาหมาย/มาตรฐาน 
7. คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง   
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนพจิารณาใหความเห็นชอบรายงาน 
9. รายการกจิกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
10. ผลการทดสอบระดับชาติ 
11. เกียรติบัตร/รางวัลตางๆ 
12. สรปุโครงการ (QR Cord) 
13. ฯลฯ 
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คณะผูจัดทํา 
 
 1…………………………………………………………………………………………………. 
 2…………………………………………………………………………………………………. 
 3…………………………………………………………………………………………………. 
 4…………………………………………………………………………………………………. 
 5…………………………………………………………………………………………………. 
 6…………………………………………………………………………………………………. 
 7…………………………………………………………………………………………………. 
 8…………………………………………………………………………………………………. 
 9…………………………………………………………………………………………………. 
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คณะทํางาน 

ท่ีปรึกษา  
นายกิตติพงศ  โดงพิมาย                    ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3                         
นายสายัณห   คอกขุนทด                   รอง ผอ.สพป.นครราชสมีา เขต 3      
นายศราวุธ   พิมละมาศ                     รอง ผอ.สพป.นครราชสมีา เขต 3     
นายสุริยนต   กัลยาณี    รอง ผอ.สพป.นครราชสมีา เขต 3                  
นางสาวเพ็ชรรัตน  ศรีไทย          ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

 สพป.นครราชสีมา เขต 3 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

นางฐิตารีย  จุฑางกูร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 

นางปาริชาติ  สมบรูณ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 

ผูกําหนดกรอบแนวคิดการดําเนินงาน  
นายสายัณห  คอกขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสมีา เขต 3     
นางสาวเพ็ชรรัตน  ศรีไทย ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางฐิตารีย  จุฑางกูร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 

นางปาริชาติ  สมบรูณ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 

 
คณะยกรางและจัดทํา  
นางสาวเพ็ชรรัตน   ศรีไทย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3  
นางจิรภัทร  พงษพัทธรจุ   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3                                          
นางพัชราภรณ  พินิจพงศ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
นางฐิตารีย  จุฑางกูร   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3   
นางปาริชาติ   สมบรูณ                    ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3   
นางชนิกานต  โสภาพิศ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3  
นางสาวสปุรีดา  สถิตธรรมรัตน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3   
นายเฉลิมรัฐ  วงษวัฒนะ   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3  
นางสาวพรทวีคุณ  ศิริคุณ                  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
นางสาวสรารัตน   ฉลองกลาง             ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3  
นางสาวณัฐฐินันท โอกระโทก  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3  
นางพิมพณภา  พงศธนณัชศุภดา         ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3  
นางสาวพชร  ยังใหผล  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3  

 

ผูพิมพ 

นางฐิตารีย  จุฑางกูร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 

นางสาวเจษฎาภรณ  ตุลพิพาก            เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 



กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


