
ประมวลความรู้ดา้นการบรหิารงานวิชาการ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาการศึกษา 
ซึ่งเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกดั
ประกอบด้วย   

1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ด้วยการท าจัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อ
การด าเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ
เพื่อก าหนดแนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและแต่งต้ังคณะบุคคลท าการตรวจสอบ ทบทวนและ
รายงานคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจและแผนพัฒนา 

 2)กการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ี   
สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงช้ันท่ีหลักสูตรก าหนด 

3)กการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดท าแผนอย่างเป็นระบบพื้นฐานของ
ข้อมูลสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน สมบูรณ์ คลอบคลุม
การพัฒนาทุกกิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็นท่ียอมรับร่วมกันของทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดอย่างสอดรับกับ
วิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4)กการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้โดยจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีท่ีชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา  

5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  จะประกอบด้วยการตรวจสอบและทบทวน
ภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการและการตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

6) การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับช้ันท่ี
เป็นตัวประโยค ได้แก่ประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ในวิชาแกนร่วมโดยใช้
แบบทดสอบมาตรฐาน จากหน่วยงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด (เขตพื้นท่ี) ด าเนินการ 

7)กการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี เป็นการน าข้อมูลผลการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ



ประจ าปีการศึกษาซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 
8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกนัคุณภาพ

ภายใน เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการส่งเสริม พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ระบบประกันคุณภาพ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
1)  สถานศึกษาจะต้องจัดท าโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบกระกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2) สถานศึกษาจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มี

อ านาจและหน้าท่ี ดังนี้ 
2.1 ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2.2 ก ากับ ติดตาม และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2.3 เสนอสถานศึกษาแต่งต้ังคณะบุคคลท าหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวนและรายงาน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาจะต้องจัดระบบสารสนเทศท่ีมาข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงานประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4)กสถานศึกษาจะต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสาระการ

เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5)กสถานศึกษาจะต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยค านึงถึงหลักการและ
ครอบคลุมในเรื่อง ต่อไปนี้              

5.1 เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็น 
อย่างเป็นระบบและมีแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ 

5.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่าง 
ต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

5.3 ก าหนดวิธีด าเนินงานท่ีมีหลักวิชาหรือผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างถึง 
ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

5.4 ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
5.5 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียน รับผิดชอบ 



และด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.6 ก าหนดบทบาทหน้าท่ี และแนวทางให้บิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคลากรใน 

ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
5.7 ก าหนดการจัดงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

6) สถานศึกษาจะต้องด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมี 
การก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

7) ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบ 
ทบทวนและรายงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ส าหรับในการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
(การสังเกตพฤติกรรม และกระบวนการท างาน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การพิจารณาหลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน ตัวอย่างผลงาน และแฟ้มสะสมงาน แบบ
ส ารวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบวัดมาตรฐาน)  การตรวจสอบและทบทวนคูณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข เปล่ียนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8)กสถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับช่วงช้ันท่ีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะท่ีส าคัญด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  

9) สถานศึกษาจะต้องจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  โดยระบุความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดในแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ (8) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

10) หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนและร่วม
ด าเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดังนี้ 

10.1 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
10.2 จัดให้มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ในวิชา 

แกนหลักของสถานศึกษาร่วมกันเป็นรายปี/รายภาค 
10.3 จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะท่ีส าคัญด้วย 

เครื่องมือมาตรฐาน         
11) หน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด ด าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา 

อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และรายงานผลให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ ท้ังนี้การ
ตรวจสอบและทบทวนให้เป็นไปตามข้อ (7) โดยอนุโลม 

12) หน่วยงานต้นสังกัดศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและ



เทคนิควิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับ สนับสนุน 
ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาด้วย 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี
แนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระซับ และ จ านวนน้อย แต่
สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลท่ีได้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การ
ก าหนดมาตรฐานจึงเน้นท่ีคุณภาพ ผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของ
สถานศึกษา และ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดไว้ใน 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย  
4 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 
2. ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึง  

ความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมี 
พัฒนาการ ในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะท่ีส าคัญ  
และคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  
การด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้าน  
วิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และ  
ด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง  



กับบริบทชองชุมซนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และ  
ความถนัดชองผู้เรียน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  
เต็มตามศักยภาพชองผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี 
ส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน  
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง การวาง 
ระบบ การจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 
ผู้เรียน ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับ  
ชอบ ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
3. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ  

3.1 ระดับ 4   มากกว่าร้อยละ 90  = ดีเยี่ยม  

3.2 ระดับ 3   ร้อยละ 70-89 = ดี  

3.3 ระดับ 2   ร้อยละ 50-69 = พอใช้  

3.4 ระดับ 1   น้อยกว่าร้อยละ 50 = ปรับปรุง 
      4. รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

 ประเด็นพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตาม 
         เกณฑ์ของแต่ละระดับข้ัน 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน     
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  



 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม ่ขัดกับ  

        กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

** ระดับคุณภาพ **  
 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับ ดีเย่ียม 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม ตาม 
    ระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม  
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ    

คิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง เหมาะสม 
    ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ ทักษะต่างๆ  
    ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
7) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม 
    เป้าหมาย 
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิ 
    ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามท่ี 
    สถานศึกษาก าหนดปรากฏซัดเจนโดยไม1ชัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีชองสังคม 
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น รูปธรรม 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 



3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทย 
    และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพชองตนเองให้แข็งแรง  
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการส่อลวง ข่มเหง รังแก  
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม ่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมซนและ 
    สังคม 

 
 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดี  
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม ตาม 
    ระดับช้ัน ในระดับดี 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดี  
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ 
    คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม  
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
    ปลอดภัย 
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ  
    ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น  
7) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพ เป็นไปตาม 
    เป้าหมาย 
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิ 
    ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ชองผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก ตามท่ี 
    สถานศึกษาก าหนดปรากฏซัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของ 
    สังคม 

ระดับ 3 ดี 



2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  
    แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม ่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมซนและ 
    สังคม  

 
 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับผ่าน  
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม 
    ระดับช้ัน ในระดับผ่าน 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับผ่าน  
4) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ  
    แก้ปัญหา ในระดับผ่าน 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้  
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร  
    มีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละปี  
7) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการแต่มีความพยายาม ในการ 
    ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น  
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิ 
    ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก ตามท่ี 
    สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ซัดเจน  
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ระดับ 2 พอใช้ 



3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่าง เหมาะสม 
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพชองตนเองให้แข็งแรง  
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมซนและ 
    สังคม  

 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนไม่เหมาะสมกับระดับช้ัน ท าให้เป็นปัญหาต่อ 
    การเรียนรู้ 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เหมาะสมกับ 
    ระดับช้ัน ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้  
 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณไม่เหมาะสมกับระดับช้ัน ท าให้เป็นปัญหาต่อ 
    การเรียนรู้ 
4) ผู้เรียนไม่สามารถตอบค าถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  
4) ผู้เรียนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้  
6) ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ต่างๆ ตาม 
    หลักสูตรในแต่ละปี 
7) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการและไม่มีความพยายามในการ 
    ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น  
8) ผู้เรียนไม่พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับซั้นท่ีสูงขึ้น หรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก ตามท่ี 
    สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ซัดเจน  
2) ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
3) ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย  
4) ผู้เรียนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี  

ระดับ 1 ปรับปรุง 



4) ผู้เรียนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  
6) ผู้เรียนไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได้ 
7) ผู้เรียนไม่รู้และไม่มีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง ข่มเหงและรังแก  
8) ผู้เรียนวางเฉยต่อการกระท าส่ิงไม่ถูกต้อง 

ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเซิงประจักษ์ เช่น 

แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ ระดับช้ัน 
เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน ขึ้นงานผลงานนักเรียน บันทึก การอ่าน แบบสรุป
รายงานการประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โครงงาน ช้ินงาน บันทึกการ
ท างาน รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ เอกสาร
หลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 

- สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมท่ีสะท้อนคุณลักษณะและค่านิยม ของ ผู้เรียน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท  
การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการท างานร่วมกัน การอภิปรายแสดง ความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ 

- สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียน รู้สึก
อย่างไรท่ีเกิดเป็นคนในท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจส่ิงใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบ หรือไม่ชอบกับ
การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ถ้าชอบ/ไม่ชอบเพราะอะไร ฯลฯ 



 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

 ประเด็นพิจารณา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก 
    กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเนินรูปธรรม  
2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้อย่างมี 
    คุณภาพ 

      3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้ม ี
          คุณภาพและได้มาตรฐาน  
      4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
** ระดับคุณภาพ ** 
 
 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ   
    และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีมีความเหมาะสม  
    ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 

2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะ 
     ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป ประยุกต์ใช้ได้  
      และด าเนินการอย่างเนินระบบ  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ท่ัวถึงทุก 
      กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 



 

 

3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือ ในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 



 

 

 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  
    และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 

2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบล้วน ทันสมัย และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี  

3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
    การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 

 
 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ 
    ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม  
    ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้  

2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการด าเนินการ  
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง  
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือทันสมัย หรือน าไป 
      ประยุกตใ์ช้ได้ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี  

3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอยู ่ 
    ในระดับน้อย 
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนท่ี 
    ก าหนด 
 
 

ระดับ 3 ดี 

ระดับ 2 พอใช้ 



 

 

 
 
1. สถานศึกษามีเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา 
    ชาติ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ขาดความซัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่เหมาะสมและ 
    ขาดความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้  
 

2.1 พัฒนาวิชาการท่ีไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่างไม่ 
     เป็นรูปธรรม 
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าท่ีท่ีไม่ครบทุกคน  
2.3 จัดการข้อมลูสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัยและไม่มีการน าไป 
      ประยุกตใ์ช้ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  

3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก  
4. ไม่มีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู  / บุคลากร แผนการ
ก ากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครอง นักเรียน
เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น กระบวนการได้มาของ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท าอย่างไรบ้าง มีข้ันตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ด าเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างไร สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร สถานศึกษาแบ่งบทบาท
หน้าท่ี ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลกาด าเนินการ
สถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานกับใคร / หน่วยงานใดบ้างและมีส่วน
ร่วมอย่างไร สถานศึกษามีการก ากับติดตามและมีวิธีการ ประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ

ระดับ 1 ปรับปรุง 



 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ประเด็นพิจารณา 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมซนและท้องถิ่น  
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ มี 
    ประสิทธิภาพ 
 

** ระดับคุณภาพ **  
 
 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้อง 
      กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ  
      แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์  
      ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น่าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  
      คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง  
      อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย ความ 
      สะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมซนและท้องถิ่น 
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด การเรียน 
      การสอน 
2.2 ชุมซนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง เป็น 
      รูปธรรมและต่อเนื่อง 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 



 

 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และ การจัดการเรียน 
      การสอน 
3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความ 
      สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล  
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี 
     หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้  
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น  
      ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง  
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความ 
     สะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย  

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน 
      การสอน 
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
3.2 มีขัน้ตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียน 
      การสอน 

ระดับ 3 ดี 



 

 

3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

 
 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม  
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง 
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น  
      ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง  
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และส่ือการเรียน  
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย  

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมซนและท้องถิ่น 
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.2 ชุมซนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน  
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน 
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการจัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียน 
     การสอน  
3.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  

 
 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีไม่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

1.1 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับ 
      ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล  
1.2 ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ สรุปองค์ 
      ความรู้ 
1.3 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น่าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น  

ระดับ 2 พอใช้ 

ระดับ 1 ปรับปรุง 



 

 

      ท าเป็น และรักการอ่าน  
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
1.5 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และส่ือการเรียน  
1.6 ผู้เรียนไม่มีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย  

2. การจัดการเรียนการสอนท่ีไม่ยึดโยงกับบริบทของชุมซนและท้องถิ่น 
2.1 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.2 ชุมซนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรม การเรียน 
      การสอน 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไม่เป็นระบบ และไม่มีประสิทธิภาพ 
3.1 ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
3.2 ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ 
3.3 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการจัดและประเมินผล 
3.4 ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน



 

 

ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เซ่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลัง
สอน เอกสารหลักฐานการจัดและประเมินผล เครื่องมือจัดและประเมินผล การเรียนรู้ สมุดการบ้านท่ีแสดงให้
เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ช้ินงานหรือผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน ส่ือการเรียนการสอน และแหล่ง
เรียนรู้ ฯลฯ 
 - สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เซ่น การใช้ค าถาม  
ท่ีหลากหลายระดับเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู 
ปฏิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน เช่น ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน 
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน  
ความสนใจในการร่วมกิจกรรม สภาพบรรยากาศและ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมท่ีให้
ผู้เรียนปฏิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละ
กลุ่ม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียน มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก าหนด เกณฑ์การประเมินผลงาน/ช้ินงานต่างๆ 
หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด และจากแหล่ง
เรียนรู้ใดบ้าง นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ 
 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

 ประเด็นพิจารณา 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึน้ 

 
** ระดับคุณภาพ ** 
 
 
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ ผู้เรียนอย่าง 
    เป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างซัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
2. ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ   
    สถานศึกษาเป็นอย่างดี 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง มีความมั่นใจต่อ 
    ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

ระดับ 3 ดี 



 

 

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ ผู้เรียนอย่าง 
    เป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างซัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 
    สถานศึกษา 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ห้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยว,ข้องมีความมั่นใจต่อ 
    ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 
 
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. ผู้เกี่ยวขอ้งให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ค่อนข้างมั่นใจต่อ 
    ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 
 
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
    ไม่เป็นรูปธรรม ขาดความชัดเจน และไม่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. ผู้เกี่ยวขอ้งไม่ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีความมั่นใจ 
    ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รูปแบบหรือ
กระบวนการท่ีใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ 

- สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เซ่น ท่านมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการของสถานศึกษาอย่างไรบ้าง ท่าน
มีส่วนร่วม ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร ฯลฯ 

5. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ให้ตัดสินจากผลการประเมิน 4 มาตรฐาน 
คือ  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพื่อ
ตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับ 2 พอใช้ 

ระดับ 1 ปรับปรุง 



 

 

 
 
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
    สูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการ
คิด  
    ค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน  
    คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างซัดเจน 
2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ ในระดับดีเยี่ยม โดยมีการวาง
แผนการ 
    ด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เย่ียม โดย 
    มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา 
พัฒนา 
    กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน 
4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายให ้
    ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วน 
    เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
 
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีหรือ ดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการ
ทดสอบ 
    ระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สามารถใน  
    การคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติ
ด้าน 
    คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างซัดเจน 
2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดยมีการ 
    วางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่าง 
    ต่อเนื่อง 
3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดย

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

ระดับ 3 ดี 



 

 

มีการ 
    วิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ประเมินผล 
    ในทุกขั้นตอน  
4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม และผู้มีส่วน 
    เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
 
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ 
2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ ไม่มีการวาง
แผนการ 
    ด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแกไขงานให้ดีขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง  
3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับพอใช้ มีการ
วิเคราะห์ท า 
    ความเขา้ใจเป้าหมายความต้องการของหลักสูตร บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การน าไปใช้ 
และ 
    การประเมินผล แต่ขาดความถูกต้องสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  
4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดับพอใช้ และผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งมี 
    ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 
 
 

 
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้หรือปรับปรุง  
2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ใน ระดับพอใช้หรือปรับปรุง ไม่
มีการ 
    วางแผนการด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่าง
ใด 
    อย่างหนึ่ง  
3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับพอใช้หรือ
ปรับปรุง ไม่มี 
    การวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร บริบทสถานศึกษา และบริบทในการศึกษาของชาติ ขาด

ระดับ 2 พอใช้ 

ระดับ 1 ปรับปรุง 



 

 

ความ 
    สมบูรณ์ในการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ การน าไปใช้ และการประเมินผลในทุกขั้นตอน  
4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดับพอใช้หรือปรับปรุง ผู้มี
ส่วนเกี่ยว 
    ข้องไมมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
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