คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คานา
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญซึ่งทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาจะต้องตระหนักและดาเนิน การให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ ระบบ
ประกัน คุณภาพการศึกษาจึงเป็น กลไกสาคัญที่จะช่วยให้การพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น ส่ว นหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดมาตรฐานและประเด็น
การพิจารณาให้มีจานวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพ
จริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทาเอกสารที่ใช้ใน
การประเมิน แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจะเน้นการเก็บ ข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบท
ของสถานศึกษา ไม่เพิ่มภาระการจัดทาเอกสารให้สถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้คาชี้แนะและให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมิน
ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา (Evaluation and Development) บนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากาหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น
เอกสารเล่ มนี้ จั ด ทาขึ้น ตามกรอบกฎกระทรวงการประกั นคุณ ภาพการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางปฏิบัติในการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรั บ ให้ ส ถานศึ ก ษาใช้ เ ป็ น แนวทางด าเนิ น งานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการสาหรับการประเมิน คุณภาพภายนอก ซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
จากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังว่าสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จะได้รับ
ประโยชน์จ ากการศึกษาเอกสารเล่มนี้ ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบและแนวทางการดาเนินการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่ เ ป้ า หมายตามมาตรฐาน
ที่สถานศึกษากาหนด ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทาเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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๑

บทที่ ๑
บทนำ
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทาให้คนนีีนวาีร้คละะนณสมีบติติาา ๆ ที่ชาวยให้คนนนต้นอย้ารอดใหนโะกไดคเป็น
ประโยชน์ิาอินเอ นรอบนรตวละะมต นีมาวนรวี (มีเด็จพระเทพรตินราชมณดาฯ มยาีบรีราชกณีารี, ๒๕๔๕)
ดต นต้นนณ สภาพการศึกษาจึ มะทคอนถึ นณสภาพนนที่เ ป็นผะผะติขอ การจต ดการศึ กษา ใหนบรตบทขอ มต นีไทย
ใหนปัจจณบตน ร้ปลบบการศึกษามาว นให้ญาเป็นการศึกษาใหนระบบ ดต นต้น มถานศึกษาจึ เป็น้นาวย าน้ะตกที่ีี้นคาที่
ใหนการจตดการศึกษา โดยเฉพาะใหนระดตบการศึกษาขต้นพื้นฐาน อยาา ไรก็ิาีใหนมถานการส์ปัจจณบตนมถานศึกษามาวนให้ญา
ยต ีีนวาีเะื่อีะ้าลิกิาา กตน ทต้ ใหนดคาน บประีาส นณสภาพ บณนะากร้รือลีคลิาปัจจตยดคานผ้คเรียน รวีทต้ ปัจจตยเอื้อ
อื่นๆ เชาน นวาีราวีีือขอ นสะกรรีการมถานศึกษา การมนตบมนณนจากชณีชน ้นาวย าน้รืออ น์กรที่อย้าใหกะคเนีย
มถานศึกษา การมนตบมนณนจากอ น์กรปกนรอ มาวนทคอ ถต่น มต่ เ้ะาานี้มา ผะกระทบิาอนณสภาพการจตดการศึกษา
อีกทต้ ปัจจณบตนมถานศึกษาีีอตมระใหนการบรต้ารจตดการดควยินเอ ีีการพตฒนา้ะตกม้ิรมถานศึกษาเอ นณสภาพผ้คเรียน
ละะนณสภาพบรต้ารจตดการจึ ีีนวาีลิกิาา กตน ดต นต้น พระราชบตญญติตการศึกษาล้า ชาิต พ.ศ. ๒๕๔๒ ละะที่ลกคไข
เพต่ีเิตี (ฉบตบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึ กา้นดให้ค้นาวย านิคนมต กตดละะมถานศึกษาจตดให้คีีระบบการประกตนนณสภาพ
ภายใหนขอ มถานศึกษา อตนนาไปม้าการกา้นดให้คีีีาิรฐานการศึกษา
มา้รตบมถานศึกษาใหนมต กตดอ น์กรปกนรอ มาวนทคอ ถต่น ไดคีีระบบประกตนนณสภาพการศึกษาีาิต้ ลิา
ปีการศึกษา ๒๕๒๘ จนกระทต่ มถานศึกษาทณกล้า ไดคีีระบบการประกตนนณสภาพการศึกษาิาีพระราชบตญญติต
การศึกษาล้า ชาิต พ.ศ. ๒๕๔๒ ีากวาามตบปี ลิากระลมมต นีก็ยต ีีการวตพากษ์วตจารส์วาาระบบประกตนนณสภาพ
ภายใหนขอ มถานศึกษายต ไีาเขคีลข็ มถานศึกษาไีาไดคมรคา ระบบประกตนนณสภาพให้คเกตดอยาา เขคีลข็ ีณา เนคน
การปรตบปรณ เพื่อให้คผาานเกสฑ์การประเีตนนณสภาพภายนอกเทาานต้น ดควยเ้ิณนี้ กระทรว ี้าดไทยจึ ไดคประกาศ
ีาิรฐานการศึกษาระดตบปฐีวตย ีาิรฐานการศึกษาขต้นพื้นฐาน ละะลนวทา ปฏตบติตใหนการดาเนตน านการประกตน
นณสภาพการศึกษาเพื่อการประกตนนณสภาพภายใหนมถานศึกษามต กตดอ น์กรปกนรอ มาวนทคอ ถต่น ประกาศใหชคเีื่อ
วตนที่ ๓๑ ิณะานี พ.ศ. ๒๕๖๑ มา้รตบให้คมถานศึกษาใหชคเป็นลนวทา ใหนการดาเนตน านเพื่อการประกตนนณสภาพ
ภายใหนขอ มถานศึกษา ละะเิรียีการมา้รตบการประเีตนนณสภาพภายนอกซึ่ จะทาให้คเกตดนวาีีต่นใหจลกาผ้คีีมาวน
เกี่ยวขคอ ทณกฝ่ ายวาาการจตด การศึกษาขอ มถานศึกษาีี นณสภาพไดคีาิรฐาน ละะน รตกษาไวคซึ่ ีาิรฐานจาก
การดาเนตน านประกตนนณสภาพภายใหนมถานศึกษา โดยกา้นดให้คมถานศึกษาิคอ พตฒนาระบบการประกตนนณสภาพ
ภายใหนมถานศึ กษาดคว ยการีี มา วนรา วีกต บ้นาว ย านที่เ กี่ย วขคอ ละะให้คม ถานศึ กษาใหนมต กต ดอ น์ ก รปกนรอ
มาวนทคอ ถต่นดาเนตนการ ดต นี้
๑. ให้คมถานศึกษาลิาะะล้า จตดให้คีีระบบการประกตนนณสภาพการศึกษาภายใหนมถานศึกษาเพื่อให้คเกตด
การพตฒนาละะเพื่อเป็นกะไกะใหนการนวบนณี ิรวจมอบนณส ภาพการศึก ษาขอ มถานศึกษาให้คเ กตดการพตฒนา
ละะมรคา นวาีเชื่อีต่นให้คกตบมต นี ชณีชน ละะผ้คีีมาวนเกี่ยวขคอ

๒
๒. การดาเนตนการจตดระบบประกตนนณสภาพการศึกษาภายใหนมถานศึกษาให้คดาเนตนการ ดต นี้
๒.๑ กา้นดีาิรฐานการศึกษาขอ มถานศึกษาให้คเป็นไปิาีีาิรฐานการศึกษา ระดตบการศึกษา
ปฐีวตยละะ้รือระดตบการศึกษาขต้นพื้นฐานที่กระทรว ศึกษาธตการประกาศใหชค ละะให้คมถานศึกษากา้นดเป้า้ีาย
นวาีมาเร็ จิาีีาิรฐานขอ มถานศึก ษาิาีบรตบ ทโดยนวาีเ้็ นชอบขอ นสะกรรีการมถานศึ กษาทต้ นี้
มาีารถเพต่ีเิตีประเด็นใหนีาิรฐานการศึกษาขอ มถานศึกษา นอกเ้นือจากที่กระทรว ศึกษาธตการประกาศใหชค
โดยมถานศึกษาละะผ้คเกี่ยวขคอ ดาเนตนการละะรตบผตดชอบราวีกตน
๒.๒ จตดทาลผนพตฒนาการศึกษา ๔ ปี ลผนปฏตบติตการประจาปี บประีาส ละะลผนปฏตบติตการ
ประจาปีการศึกษาให้คีีนวาีมอดนะคอ กตบมภาพปัญ้าละะนวาีิคอ การจาเป็นขอ มถานศึกษาอยาา เป็นระบบ
โดยมะทคอนนณสภาพนวาีมาเร็จอยาา ชตดเจนิาีีาิรฐานการศึกษาขอ มถานศึกษา
๒.๓ ดาเนตนการิาีลผนพตฒนาการศึกษา ๔ ปี ลผนการปฏตบติตประจาปี บประีาส ละะลผนปฏตบติต
การประจาปีการศึกษา
๒.๔ ประเีตนผะการดาเนตนการเพื่อพตฒนามถานศึกษาภายใหนมถานศึกษา โดยกา้นดผ้ครตบผตดชอบ
ละะวตธีการที่เ้ีาะมี
๒.๕ ิตดิาีผะการดาเนตนการเพื่อพตฒนามถานศึกษาให้คีีนณสภาพิาีีาิรฐานขอ มถานศึกษา
ละะนาผะการิตดิาีไปใหชคประโยชน์ใหนการปรตบปรณ พตฒนา
๒.๖ จตดทาราย านผะการประเีตนินเอ (Self-Assessment Report : SAR) ิาีีาิรฐาน
การศึกษาขอ มถานศึกษานาเมนอราย านผะการประเีตนินเอ ิาอนสะกรรีการมถานศึกษาขต้นพื้นฐานเพื่อให้ค
นวาีเ้็นชอบละะจตดมา ราย านดต กะาาวิาอ้นาวย านิคนมต กตดเป็นประจาทณกปี
๒.๗ พต ฒ นามถานศึ ก ษาให้ค ีี นณ ส ภาพโดยพต จ ารสาจากราย านผะการประเีต น ินเอ ( SelfAssessment Report : SAR) ละะิาีนาลนะนาขอ ้นาวย านิคนมต กตด้รือกรีมา เมรตีการปกนรอ ทคอ ถต่น
เพื่อให้คการประกตนนณสภาพการศึกษาเป็นไปอยาา ีีประมตทธตภาพละะพตฒนาอยาา ิาอเนื่อ
๓. ให้คมถานศึกษาลิาะะล้า ให้คนวาีราวีีือกตบมานตก านรตบรอ ีาิรฐานละะประเีตนนณสภาพการศึกษา
(มีศ.) ใหนการประเีตนนณสภาพภายนอก เพื่อปรตบปรณ ละะพตฒนานณสภาพภายนอก เพื่อปรตบปรณ ละะพตฒนานณสภาพ
การศึกษาิาีขคอเมนอลนะขอ มานตก านรตบรอ นณสภาพการศึกษา (มีศ.) ละะ้นาวย านิค นมต กตด้รือ้นาวย าน
กากตบด้ละ เพื่อนาไปม้าการพตฒนานณสภาพละะีาิรฐานการศึกษาิาอไป
ควำมสำคัญและควำมจำเป็นในกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ีาิรฐานการศึ ก ษาเป็ นขค อ ก า้นดเกี่ ย วกต บ นณ ส ะตก ษสะนณ ส ภาพที่ พึ ประม น์ ที่ ิคอ การให้ค เกต ด ขึ้ น
ใหนมถานศึ กษาทณกล้า ีาิรฐานถ้กกา้นดขึ้นเพื่อ ใหชคเป็น้ะตกเทียบเนีย มา้รต บการมา เมรตีละะก ากตบ ด้ล ะ
การิรวจมอบ การประเีตนผะละะการประกตนนณสภาพการศึกษา การกา้นดให้คีีีาิรฐานการศึ กษาทาให้คเกตด
โอกามเทาาเทียีกตน ใหนการพตฒนานณสภาพการศึกษา เพราะมถานศึกษาทณกล้า ร้ควาาเป้า้ีายการพตฒนาที่ลทคจรต
อย้าทใหี่ ด การกา้นดให้คีีีาิรฐานการศึกษาจึ เป็นการให้คนวาีมานตญกตบการจตดการศึกษา ๒ ประการ นือ

๓
๑. มถานศึกษาทณกล้า ีีเกสฑ์เปรียบเทียบกตบีาิรฐานการศึกษาเป็นีาิรฐานการศึกษาเดียวกตน
๒. ีาิรฐานการศึกษาทาให้คมถานศึกษาเขคาใหจชตดเจนวาาจะพตฒนานณสภาพการศึกษาไปใหนทตศทา ใหด
ดต นต้น ้ากีีการิตดิาี ิรวจมอบนณสภาพการศึ กษา เพื่อประเีตนนวาีกคาว้นคา ้รือีีการประเีตน
เพื่อรอ รตบีาิรฐานการศึกษาโดยอ น์กรภายนอก มถานศึกษาก็มาีารถเิรียีิตวให้คพรคอีใหนการประเีตนนต้นๆ ไดค
การก า้นดีาิรฐานการศึ ก ษาเป็ น การก า้นดนวาีนาด้วต ให้ค ชต ด เจนทต้ นร้ ผ้ค บ รต ้ าร พา อ ลีา
ผ้คปกนรอ ชณีชนละะ้นาวย านิาา ๆ ที่ีีมาวนเกี่ยวขคอ ใหนการจตดการศึกษา ้ากไีาีีีาิรฐาน มาธารสชนก็จะ
ไีา ทราบวาา มาระมานตญ ที่ล ทค จ รต ขอ การจตด การศึ กษาอย้า ที่ให ด นณส ภาพนนที่ ชาิติค อ การเป็น อยา า ไร การจต ด
การเรี ย นการมอนปั จ จณ บต น ิค อ ไปใหนทต ศ ทา ใหด นณ ส ภาพการจต ด การศึ ก ษาลิา ะ ะล้า ีี จณ ด เดา น จณ ด นวรพต ฒ นา
ใหนเรื่อ ใหดบคา เนื่อ จากไีาีีเนรื่อ ชี้วตดเทียบเนีย ทาให้คขาดการรตบผตดชอบิาอมาธารสชน (Accountability)
การกา้นดให้คีีีาิรฐานการศึกษาทาให้คมถานศึกษาิคอ ถือเป็นนวาีรตบผตดชอบที่จะทาให้คผ้คเรียนีีนณสภาพิาี
ีาิรฐาน ีี ก ระบวนการบรต ้ ารละะการจต ด การที่ ีี นณ ส ภาพนรอบนะณ ี ดค า นวต ช าการ ดค า นนร้ ล ะะบณ น ะากร
ดคานขคอี้ะมารมนเทศ ดคานมภาพลวดะคอีละะมื่อเพื่อการเรียนร้ค ละะดคานระบบประกตนนณสภาพภายใหน รวีทต้
นณสภาพนร้ ที่ิคอ จตดประมบการส์ที่เ นคนเด็กเป็นมานตญ ให้คไ ดคีาิรฐาน นอกจากนี้ีาิรฐานการศึกษายต เป็ น
ลนวทา ให้คมาธารสชนเขคาีาีีมาวนราวีใหนการจตดการศึกษา ให้คการมนตบมนณนมา เมรตีมถานศึกษาใหนดคานิาา ๆ ไดค
เพื่อให้คนณสภาพการจตดการศึกษาขอ มถานศึกษาเป็นไปิาีนวาีนาด้วต ขอ ชณีชน
มำตรฐำนกำรศึกษำมีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ผู้เรียน ทาให้คเกตดการปรตบปรณ ละะพตฒนาินเอ ิาีนวาีนาด้วต ขอ มต นีละะประเทศชาิตวาา
ิคอ การนนที่ีีนณสะตกษสะที่พึ ประม น์อยาา ไร จะทาอยาา ไรจึ จะเป็นผ้คีีนณสมีบติติาีที่ีาิรฐานการศึกษา
กา้นด
๒. ครู ใหชคีาิรฐานเป็นกรอบลนวทา ใหนการออกลบบการจตดการเรียนการมอนที่เนคนผ้คเรียนเป็นมานตญ
ละะเป็น ลนวทา ใหนการพต ฒ นาินเอ ิาีนณส ะต ก ษสะละะนณ ส มีบต ิต ิาีที่ ี าิรฐานก า้นด เพื่ อ ให้คผ้ค เ รี ย น
ีีนณสภาพิาีที่ีาิรฐานกา้นดไวค
๓. ท้องถิ่นและสถำนศึกษำ ใหชคีาิรฐานเป็นลนวทา ราวีีือกตนจตดการศึกษาให้คบรระณิาีเป้า้ีาย
ที่ิต้ ไวค
๔. พ่อแม่ผู้ปกครองประชำชนและผู้นำชุมชน ใหชคีาิรฐานเป็นเนรื่อ ีือมื่อมารให้คประชาชนไดครตบ
ทราบกระบวนการจตดการศึกษา การจตดการเรียนการมอนที่จะทาให้คนนไทยใหนทคอ ถต่นเขคาใหจละะเขคาีาีีมาวนราวี
เพื่อให้คการจตดการศึกษาชาวยยกระดตบนณสภาพผ้คเรียนให้คไดคิาีีาิรฐานที่กา้นด
๕. ประเทศชำติ ใหชคีาิรฐานเป็นเนรื่อ ีือที่ทาให้คทณกอ น์ประกอบขอ ระบบการศึกษาขตบเนะื่อนไป
พรคอีๆ กตนม้าเป้า้ีายเดียวกตนละะทาให้คเกตดภาพการจตดการศึกษาที่ีีนวาี้ีาย

๔
แนวคิดในกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
จากการศึกษา านวตจตย บทนวาี บทมตีภาษส์ผ้ค นาทา การศึกษา ผ้คบรต้ารดีเดาน ิะอดจนการลมด
นวาีนตดเ้็นขอ กะณาีบณนนะทต่วไป มาีารถมรณปไดควาา มถานศึกษาที่จตดการศึกษาไดคอยาา ีีประมตทธตภาพ ีีมต่ มานตญ
ที่บา บอกไดคอยาา ชตดเจน้ะายประการ ไดคลกา ีีการกา้นดภารกตจขอ มถานศึกษาที่ชตดเจน ีีการกากตบิตดิาี าน
มี่าเมีอ นวาีมตีพตนธ์ระ้วาา มถานศึกษา บคานละะชณีชนีีนวาีใหกะคชตดละะไวควา ใหจกตน ีีการิต้ นวาีนาด้วต
ขอ ผะมาเร็จไวคม้ ีีนวาีเป็นผ้คนาดคานการจตดการเรียนร้คอยาา ีืออาชีพ ทต้ นร้ละะผ้คบรต้าร ีีการมรคา โอกาม
ใหนการเรียนร้คละะให้คเวะาผ้คเรียนใหนการทา านกะณาีีากขึ้น จตดมต่ ลวดะคอีที่จาเป็นอยาา ีีระเบียบ มะอาดละะ
ปะอดภตย ีี การจตด้ะต กม้ิรที่ ชตดเจนมอดนะค อ กตบเป้า้ีาย ใหชคก ะวตธีการประเีตนที่้ะาก้ะาย จต ดการเรีย น
การมอนที่กระิณคนให้คผ้คเรี ยนีีนวาีมนใหจ กระิือรือรคนใหนการที่จะเรียนร้ค จตดบรรยากาศที่มา เมรตีนวาีเป็นเะตศ
ทา วตชาการ ขจตดมต่ ที่จะเป็นอณปมรรนมา้รตบการมรคา นวาีมตีพตนธ์กตบผ้คปกนรอ ละะชณีชน พตฒนา านอย้าบน
พื้นฐานขอ การวตจตย ใหชคล้ะา เรียนร้คที่ีีอย้าอยาา เิ็ีที่ละะวา ลผน านอยาา ีีประมตทธตภาพ จากลนวนตดใหนการจตด
การศึกษาละะพตฒนานณสภาพการศึกษาดต กะาาว ประกอบกตบลนวนตดใหนการพตฒนาีาิรฐานการศึกษาวาาิคอ เป็น
ีาิรฐานที่ปฏตบติต าายประเีตนไดคจรต กระชตบละะจานวนนคอย ลิามาีารถมะทคอนนณสภาพการศึกษาไดคจรต ขคอี้ะ
ที่ไดคเกตดประโยชน์ใหนการพตฒนานณสภาพการศึกษาทณกระดตบ ิต้ ลิาระดตบมถานศึกษา ระดตบ้นาวย านิคนมต กตด ละะ
ระดต บ ชาิต ดต นต้น การก า้นดีาิรฐานจึ เนค น ที่ นณ ส ภาพขอ ผ้ค เ รี ย น นณ ส ภาพขอ กระบวนการบรต ้ ารละะ
การจตดการ ละะนณสภาพขอ กระบวนการจตดการเรียนการมอนที่เนคนผ้คเรียนเป็นมานตญ โดยีี ลนวนตดใหนการกา้นด
ีาิรฐานใหนดคานิาา ๆ ดต นี้
๑. แนวคิดในกำรกำหนดมำตรฐำนด้ำนคุณภำพของผู้เรียน
นณ ส ภาพผ้ค เ รี ย นที่ มต นีิค อ การ ไดค ร ะบณ ไ วค อ ยา า ชต ด เจนใหนพระราชบต ญ ญต ิต ก ารศึ ก ษาล้า ชาิต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ละะที่ลกคไขเพต่ีเิตี (ฉบตบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ีาิรา ๖ ที่วาา “การจตดการศึกษาิคอ เป็ นไป
เพื่อพตฒนานนไทยให้คเป็นีนณษย์ที่มีบ้รส์ทต้ ราา กาย จติใหจ (้ีายถึ มณขกาย มณขใหจ) มิตปัญญา นวาีร้ค (้ีายถึ
เป็นนนเกา ) ละะนณสธรรี ีีจรต ยธรรีละะวตฒนธรรีใหนการดาร ชีวติ มาีารถอย้าราวีกตบผ้คอื่ นไดคอยาา ีีนวาีมณข
(้ีายถึ เป็นนนดีขอ นนรอบขคา ละะมต นี)” ละะใหนีาิรา ๗ ที่วาา “ใหนกระบวนการเรียนร้คิคอ ีณา ปะ้กฝั
จติมานึกที่ถ้กิคอ เกี่ยวกตบการเีือ การปกนรอ ใหนระบอบประชาธตปไิยอตนีีพระี้ากษติรตย์เป็นประีณข ร้คจตก
รตกษาละะมา เมรตี มต ทธต ้นคา ที่ เมรีภาพ นวาีเนารพกฎ้ีาย นวาีเมีอภานละะศต กดต์ ศรี นวาีเป็ นีนณษ ย์
ีีนวาีภานภ้ีตใหจใหนนวาีเป็นไทย ร้คจตกรตกษาผะประโยชน์มาวนรวีละะขอ ประเทศชาิต รวีทต้ มา เมรตีศามนา
ศตะปวตฒนธรรีขอ ชาิต การกีฬา ภ้ีตปัญญาทคอ ถต่น ภ้ีตปัญญาไทยละะนวาีร้คอตนเป็นมากะ ิะอดจนอนณรตกษ์
ทรตพยากรธรรีชาิตละะมต่ ลวดะคอี ีีนวาีมาีารถใหนการประกอบอาชีพ ร้คจตกพึ่ ินเอ ีีนวาีนตดรตเรต่ีมรคา มรรน์
ใหฝ่ร้ค ละะเรียนร้คดควยินเอ อยาา ิาอเนื่อ ”
นอกจากนี้ เพื่อให้คกคาวทตนกระลมการเปะี่ยนลปะ ใหนยณนที่นวาีร้คละะเทนโนโะยีเจรตญขึ้นอยาา รวดเร็ว
กระทรว ศึกษาธตการใหนยณนขอ การปฏตร้ปการศึกษาใหนทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ไดคประกาศวตมตยทตศน์

๕
เกี่ยวกตบนนไทยยณนให้ีาวาา นนไทยยณ นให้ีา ิคอ ไดคเรี ยนร้ค ิะอดชีวติ ีีมิต ร้คทตน ีีปัญ ญาร้ค นตด ีี มีรรถนะละะีี
นณสธรรี รตบผตดชอบิาอนรอบนรตว ประเทศชาิตละะเป็นพะเีือ ที่ดีขอ โะก ซึ่ มอดนะคอ กตบจณดีณา ้ีายละะ
้ะตกม้ิรลกนกะา การศึกษาขต้นพื้นฐาน พณทธศตกราช ๒๕๕๑ ที่ไดคีณา พตฒนาผ้คเรียนให้คเป็นนนดี ีีปัญญา ีีนวาีมณข
ีีศตกยภาพใหนการศึกษาิาอละะการประกอบอาชีพ ดต นต้นใหนการกา้นดีาิรฐานการศึกษาระดตบการศึกษาขต้น
พื้นฐาน ดคานนณสภาพขอ ผ้คเรียน จึ ีณา เนคนที่การพตฒนาผ้คเรียนให้คเป็นีนณษย์ที่มีบ้รส์ โดยไดคกา้นดีาิรฐาน
การศึกษายาอย จานวน ๒ ดคาน ไดคลกา ๑) ดคานผะมตีฤทธต์ทา การเรียน ละะ ๒) ดคานนณสะตกษสะที่พึ ประม น์ขอ
ผ้คเรียน ดคานผะมตีฤทธต์ทา การเรียน ีณา เนคนนณสภาพีาิรฐานขต้นิคนใหนระดตบ “ปานกะา ” ที่การีีนวาีมาีารถ
ใหนการอา า น การเขี ย น การมื่ อ มารละะการนต ด น านวส รวีทต้ การีี ผ ะมต ี ฤทธต์ ท า การเรี ย นิาี้ะต ก ม้ ิ ร
มถานศึกษา มาวนนณสภาพีาิรฐานขต้นม้ ไดคลกา ระดตบ “ดี” “ดีเะตศ” ละะ “ยอดเยี่ยี” จะีณา เนคนไปที่นณสภาพ
ีาิรฐานใหนระดตบที่ลิกิาา กตน ใหนเรื่อ นวาีภ้ีตใหจใหนทคอ ถต่นละะนวาีเป็นไทย รวีทต้ การยอีรตบที่จะอย้า
ราวีกตนบนนวาีลิกิาา ละะ้ะาก้ะาย
๒. แนวคิดในกำรกำหนดมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
การจตดการศึกษาขอ มถานศึกษาีีอ น์ประกอบที่มานตญ ๔ ดคาน ไดคลกา ดคานการบรต้ารนณสภาพขอ
มถานศึ กษา ดคา นการบรต้ าร้ะต กม้ ิรละะ านวต ชาการขอ มถานศึ กษา ดคา นการพตฒ นานร้ล ะะบณน ะากร ละะ
ดคานการจตดมภาพลวดะคอีละะการบรตการ ด้ำนกำรบริหำรคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เนคนที่การบรต้ารจตดการ
นณสภาพโดยรวี โดยให้คนวาีมานตญกตบการกา้นดเป้า้ีายะะวตมตยทตศน์ละะพตนธกตจขอ มถานศึกษาทต้ ระบบ
บรต้ารจตดการนณสภาพโดยรวี โดยให้คนวาีมานตญกตบการกา้นดเป้า้ีายวตมตยทตศน์ละะพตนธกตจขอ มถานศึกษา
รวีทต้ ระบบบรต้ารจตดการนณสภาพขอ มถานศึกษาที่ีีประมตทธตภาพละะประมตทธตผะ ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร
และงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ ้ะตกม้ิรขอ มถานศึกษาจะเป็นิตวมะทคอนนณสภาพขอ ผ้คมาเร็จการศึกษาไดคเป็น
อยาา ดี ้ะตกม้ิรมถานศึกษาจะีีการกา้นดจณดีณา ้ีาย ลนวทา วตธีการละะเนื้อ้ามาระที่เรียน ิะอดจนวตธีการวตด
ละะประเีตนผะการเรียนการมอนใหนมถานศึกษา จึ มะทคอนวาาผ้คเรียนีีนวาีร้คนวาีมาีารถเจินิตละะพฤิตกรรี
ิาีีาิรฐานการศึกษาที่ มถานศึกษากา้นดไวค้รือไีา ้ะตกม้ ิรที่ดีนวรนานึ ถึ บรตบทขอ ผ้ค เรียน ทคอ ถต่นละะ
ชณีชน ีี การบ้รสาการมาระการเรี ยนร้ค ้รื อจตด ทารายวตชาเพต่ี เิตี ที่ม อดนะคอ กตบนวาีถนต ด นวาีมาีารถ
ละะนวาีมนใหจขอ ผ้คเรียนละะจตดกตจกรรีพตฒนาผ้คเรียนที่มา เมรตีศตกยภาพขอ ผ้คเรียนิาีขีดนวาีมาีารถทาให้ค
ผ้คเรียนีีนวาีมีบ้รส์ ละะมีดณะทต้ ทา ราา กาย มต นี อารีส์ จติใหจละะมิต ปัญ ญา ด้ำนกำรพัฒนำครูและ
บุ ค ลำกร นร้ ล ะะบณ น ะากรเป็ น ปั จ จต ย ม านต ญ ที่ ชา ว ยให้ค ก ารจต ด การศึ ก ษาเกต ดนณ ส ภาพิาีีาิรฐานการศึ ก ษา
ที่กา้นดการพตฒนานร้ละะบณนะากร เนคนไปที่นวาีเชี่ยวชาญทา วตชาชีพซึ่ ิคอ ีีการพตฒนาที่ิร ิาีนวาีิคอ การ
จาเป็น อยาา ิาอเนื่อ ทต้ ใหนมาวนขอ บณนนะละะการละกเปะี่ยนเรียนร้คใหนร้ปลบบขอ การมรคา ชณีชนการเรียนร้ค
ทา วตชาชีพ ด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำร มภาพลวดะคอีละะการบรตการที่ดีเป็นปัจจตยมานตญิาอการพตฒนา
นณสภาพการจตดการศึกษา มถานศึกษาที่ีี้คอ เรียน ้คอ ปฏตบติตการละะอานารเรียนที่ีต่นน มะอาด ีีล้ะา เรียนร้ค
ที่พอเพีย ีีการจตดมภาพลวดะคอีทา กายภาพละะมต นีที่เอื้อิาอการจตดการเรียนร้ค ิะอดจนีีการจตดระบบ

๖
เทนโนโะยีมารมนเทศเพื่อมนตบมนณนการบรต้ารจตดการละะการจตดการเรียนร้คที่ีีนณสภาพ ทาให้คผ้คเรียนดาเนตนชีวติอย้า
ใหนมถานศึกษาไดคอยาา ีีนวาีมณข ปะอดภตยละะีีนณสภาพชีวติที่ดี ซึ่ จะมา ผะิาอนวาีมาเร็จใหนการเรียนขอ ผ้คเรียนดควย
ีาิรฐานดค า นกระบวนการบรต ้ ารละะการจต ด การีณา เนค น นณ ส ภาพีาิรฐานขต้ น ิค น ใหนระดต บ “ปานกะา ”
ที่เป้า้ีายวตมตยทตศน์ละะพตนธกตจที่มถานศึกษากา้นดละะระบบบรต้ารจตดการนณสภาพมถานศึกษา มาวนนณสภาพ
ีาิรฐานขต้นม้ ไดคลกา ระดตบ “ดีเะตศ” ละะ “ยอดเยี่ยี”จะีณา เนคนไปที่นณสภาพีาิรฐานใหนระดตบที่ลิกิาา กตน
ใหนเรื่อ การดาเนตนการพตฒนาวตชาการ การพตฒนานร้ละะบณนะากร การจตดมภาพลวดะคอีทา กายภาพละะมต นี
รวีทต้ การจตดระบบเทนโนโะยีมารมนเทศขอ มถานศึกษา
๓. แนวคิดในกำรกำหนดมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การจตดการเรียนการมอนเป็นกะไกมานตญใหนการพตฒนานณสภาพผ้คเรียนซึ่ จะบา บอกถึ นณสภาพการจตด
การศึกษา ใหนปัจจณบตนการจตดการเรียนการเรียนร้คที่ยอีรตบกตนวาามา เมรตีให้ค เด็กเกตดการเรียนร้คไดคอยาา ลทคจรต เป็น
การจต ด การเรี ยนร้ค ที่ เ นคน ผ้คเ รี ยนเป็ น มานตญ ซึ่ เนคน ที่ การปฏต บติต (Active Learning) เพื่ อให้ค ผ้ค เ รีย นเรี ยนร้ค ผา า น
กระบวนการนตดละะการปฏตบติตที่นาไปม้าการเรียนร้คที่ะึกซึ้ ละะน ทน ีาิรฐานดคานการจตดการเรียนร้คที่เนคนผ้คเรียน
เป็นมานตญ ีณา เนคนีาิรฐานขต้นิคนใหนระดตบ “ปานกะา ” ที่จตดการเรียนร้คผาานกระบวนการนตดละะการปฏตบติตจรต
รวีทต้ มาีารถนาไปประยณกิ์ใหชคใหนชีวติจรต การใหชคมื่อ เทนโนโะยีมารมนเทศละะล้ะา เรียนร้ค ที่เอื้อิาอการเรียนร้ค
ิะอดจนการิรวจมอบละะประเีตนผ้คเรียนอยาา เป็นระบบละะนาผะีาพตฒนาผ้คเรียน มาวนนณสภาพีาิรฐานขต้นม้
ไดคลกา ระดต บ “ดี” “ดีเะตศ” ละะ “ยอดเยี่ยี” จะีณา เนคนไปที่นณสภาพีาิรฐานใหนระดตบที่ลิกิาา กตน ใหนเรื่อ
การบรต้ารจตดการชต้นเรียนเชต บวก รวีทต้ ละกเปะี่ยนเรียนร้คละะให้คขคอี้ะมะทคอนกะตบเพื่อพตฒนาละะปรตบปรณ
การจตดการเรียนร้ค
มำตรฐำนกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
การประกตนนณสภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็นกะไกมานตญที่มาีารถขตบเนะื่อนการพตฒนา
นณส ภาพการศึก ษาให้คดาเนต นไปอยาา ิาอ เนื่อ การประกตน นณส ภาพีี้ ะตกการมานตญ นือ การกระจายอานาจ
การเปิด โอกามให้คีีมาว นราว ีใหนการท า าน ละะการลมด นวาีรตบ ผตด ชอบที่ม าีารถิรวจมอบไดค ระบบ
การประกตนนณสภาพภายใหนขอ มถานศึกษาประกอบดควยกระบวนการดาเนตน านที่มตีพตนธ์กตน ๓ มาวน นือ
๑. กำรประเมินคุณภำพภำยใน ซึ่ ดาเนตนการไดคโดยมถานศึกษาเอ ้รือการประเีตนโดย้นาวย าน
ิคนมต กตด
๒. กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ มถานศึกษาิคอ ีีการิตดิาีิรวจมอบนวาีกคาว้นคา
ใหนการดาเนตนโนร การกตจกรรี านเป็นระยะ ีีผ้ครตบ ผตดชอบการดาเนตน านเพื่อการรวบรวีมารมนเทศละะ
ผะการิตดิาีิรวจมอบีาใหชคปรตบปรณ านอยาา ิาอเนื่อ นอกจากจะลมด วาามถานศึกษาทา านอยาา เป็นระบบ
ละคว ยต เป็นการเิรียีิตวให้คพรคอีรตบการิต ดิาีิรวจมอบนณสภาพการศึกษาจาก้นาวย านิคนมต กตด อยาา นคอย
๑ นรต้ ภายใหน ๓ ปี ละะการประเีตนนณสภาพภายนอกอีกดควย

๗
๓. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป็นการดาเนตนกตจกรรีใหดๆ เพื่อให้คเกตดการยกระดตบนณสภาพให้คม้ ขึ้น
โดยีีีาิรฐานการศึกษาขอ มถานศึกษาเป็น เป้า้ีาย ใหนการกา้นดีาิรฐานการศึก ษาขอ มถานศึกษา
ิคอ มอดนะคอ กตบีาิรฐานการศึกษาชาิตละะีาิรฐานการศึกษาขต้นพื้นฐาน มถานศึกษาอาจเพต่ีเิตีีาิรฐาน
ที่เฉพาะเจาะจ เ้ีาะกตบมภาพขอ ชณีชนไดค ีาิรฐานจะเป็นกรอบนวบนณีการดาเนตน านให้คบรระณิาีเป้า้ีาย
ที่กา้นดไวค
การประเมินคุณภาพ

การประกันคุณภาพที่
มีมาตรฐาน
เป็นเป้าหมาย
การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ

แผนภาพที่ 1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
จากลผนภาพที่ ๑ จะเ้็นวาากระบวนการดาเนตน านทต้ ๓ มาวน ีีนวาีมตีพตนธ์เกี่ยวเนื่อ กตนเป็นว จรการพตฒนา
ที่ไีา้ยณดนต่ โดยีีีาิรฐานเป็น้ะตก้รือเป้า้ีาย รวีทต้ เป็นเนรื่อ ีือใหนการพตฒนานณสภาพการศึกษาโดยรวี

บทที่ ๒
มาตรฐานการศึกษา คาอธิบาย และระดับคุณภาพ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกประกาศ เรื่องให้ใช้ มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อ ใช้เ ป็น หลัก
ในการเทียบเคียงการพัฒนา ส่งเสริม กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน 2561)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้
สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสาหรับสร้างคนไทย ๔.๐ โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยจะมุ่งความสาคัญ
ของมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาในส่วนมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. ผู้ เรี ยนรู้ เป็ นผู้ มี ความเพี ยร ใฝ่ เรี ยนรู้ มี ทั กษะการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต เพื่ อก้ าวทั นโลกยุ คดิ จิ ทั ลและ
โลกในอนาคต และมี สมรรถนะ (Competency) ที่ เกิ ดจากความรู้ ความรอบรู้ ด้ านต่ างๆ มี สุ นทรี ยะ รั กษ์ และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิต
และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
๒. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital
Intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะ
ของความเป็นผู้ประกอบการ
๓. พลเมื องที่ เข้ มแข็ ง เป็ นผู้ มี ความรั กชาติ รั กท้ องถิ่ น รู้ ถู กผิ ด มี จิ ตส านึ กเป็ นพลเมื องไทยและพลโลก
มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียมเสมอ
ภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาสถานศึกษาในสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้ด าเนินการแต่ งตั้งคณะกรรมการที่ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน เพื่อพิจารณา
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย โดยคานึงถึงการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีความสอดคล้องกันตั้งแต่
ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา การน าทรั พยากรทางการศึ กษามาด าเนิ น การบริ หารการจั ด การ ให้ เกิ ดผลผลิ ต
ทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเป้าหมายและผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจ มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกั บ
มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคานึงถึงหลักการสาคัญในการดาเนินการดังนี้

๙
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึ กษาปฐมวั ย เป็ นการพั ฒ นาเด็ กตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด ถึ ง ๖ ปี บริ บู ร ณ์ อย่ างเป็ นองค์ รวมบนพื้ นฐาน
การอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ให้เต็ม
ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของ
ทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ ก
ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่เด็กกับผู้สอน
เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่ อให้เด็กมีโอกาส
พัฒนาตนเองตามลาดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านเป็นองค์รวมมีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพโดยกาหนดหลักการ
ดังนี้
๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสาคัญโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย
๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลายได้
ลงมือกระทาในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ
๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข
๕. สร้ างความรู้ ความเข้าใจและประสานความร่วมมื อในการพั ฒนาเด็กระหว่ างสถานศึ กษากั บ พ่ อแม่
ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศให้ใช้ได้ยึดหลักปรัชญา หลักการจัดการศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐาน
ชาติ มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการและการจัด
ประสบการณ์ ที่ เน้ นเด็ กเป็ นส าคั ญ และข้ อก าหนดในกฎกระทรวงการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ. 2561
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่ กาหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คือ ระดับกาลัง
พัฒนาระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของแต่ละมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 : 6-30) ดังนี้

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ๑๔ ประเด็นพิจารณา ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

๑๐
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
คาอธิบาย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพั นธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุ ขภาพอนามั ยส่วนตนและปฏิบั ติจนเป็ นนิสั ย ปฏิบัติ ตนตามข้อตกลงเกี่ยวกั บ
ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ
และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้ อื่ น มี จิ ตส านึ กและค่ านิ ยมที่ ดี มี ความมั่ นใจ กล้ าพู ด
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มี คุณธรรม จริยธรรม
ตามที่สถานศึกษากาหนด ชื่นชมและมีความสุขกับ ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
เด็ ก ช่ ว ยเหลื อ ตนเองในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ าวั น มี วิ นั ย ในตนเอง ประหยั ด และพอเพี ย ง
มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย
และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง ระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ สงสัย และพยายาม
ค้นหาคาตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงาน
ตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้

๑๑
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

ประเด็นพิจารณา
- มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม เป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนดทุกด้าน

ปานกลาง

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม เป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนดบางด้าน

ดี

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนดทุกด้าน

ดีเลิศ

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนดทุกด้าน

ยอดเยี่ยม

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนดทุกด้าน และมีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
คาอธิบาย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึ กษาดาเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้ านวิชาการ ด้ านครู และบุ คลากร
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกากับติดตามการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ ยื ด หยุ่ น และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
โดยสถานศึ ก ษาออกแบบการจั ด ประสบการณ์ ที่ เ ตรี ย มความพร้ อมอย่ า งเป็ น องค์ ร วมและเหมาะสมตามวั ย

๑๒
เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นและการลงมื อปฏิบั ติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิน่
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
สถานศึกษาจั ดครูให้เหมาะสมกับภารกิ จการเรี ยนการสอนหรือจัดครูที่ จบการศึกษาปฐมวัยหรื อ
ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม
มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสาหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู้
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สาหรับครู
สถานศึ กษาอ านวยความสะดวก และให้ บริ ก ารสื่ อเทคโนโลยี ส ารสนเทศ วั ส ดุ และอุ ปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และอั ต ลั ก ษณ์ ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ ส อดรั บ กั บ มาตรฐาน
ที่สถานศึกษากาหนดและดาเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การดาเนินงานและจัดทารายงานผลการประเมินตนเองประจาปี นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของ
ท้องถิ่น
- มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
ปานกลาง
- มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น
- มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย

๑๓
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ดี
- มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น
- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน
- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ คุณภาพเด็กเป็น
รายบุคคล
- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ดีเลิศ
- มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของท้องถิ่น
- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน
- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา
- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ยอดเยี่ยม
- มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของท้องถิ่น
- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน
- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่าง
การปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจน เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๔
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
คาอธิบาย
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสให้ เด็กทุ กคนได้ รั บประสบการณ์ ตรง เล่ นและลงมื อกระท าผ่ านประสาทสั มผั ส จั ดบรรยากาศที่ เอื้ อต่ อ
การเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทาแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข
ครูจั ดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมี โอกาสเลือกทากิ จกรรมอย่างอิสระ
ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระทา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ครู จั ด ห้ อ งเรี ย นให้ ส ะอาด อากาศถ่ า ยเท ปลอดภั ย มี พื้ น ที่ แ สดงผลงานเด็ ก พื้ น ที่ ส าหรั บ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแล
ต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี การเรียนรู้ของเด็ก เช่ น
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคาตอบ เป็นต้น
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิ จวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
ไม่ ใช้ แบบทดสอบวิเคราะห์ ผลการประเมิ นพัฒนาการเด็ ก โดยผู้ ปกครองและผู้ เกี่ ยวข้ องมี ส่วนร่ วม และนาผล
การประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

ประเด็นพิจารณา
- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ไม่สมดุล
- ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตาม
ความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก

๑๕
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างสมดุล
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ
ความสนใจและความสามารถของเด็ก
- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทา และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมนาผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก
- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทา และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมนาผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
และเป็นแบบอย่างที่ดี
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทาและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมนาผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕61 มีจานวน 3 มาตรฐาน ๒๑ ประเด็นพิจารณา
ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๑๖
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
คาอธิบาย
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้ง ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการประกอบด้วย ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดในแต่ละระดับชั้น
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

๑๗
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้ เ รี ย นบรรลุ แ ละมี ค วามก้ า วหน้ า ในการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาจากพื้ น ฐานเดิ ม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ
ผลการทดสอบอื่นๆ
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทางานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ต่ากว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด

๑๘
ระดับคุณภาพ

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ประเด็นพิจารณา
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- ผู้ เ รี ย นมี ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่
สถานศึกษากาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้
- ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
- ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเป็ น ไปตามเป้ า หมาย
ที่สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้อ งถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
- ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณสูง กว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด

๑๙
ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
- ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทางานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
- ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสาธารณะตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณสูง กว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
- ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่
- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทางานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
- ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

๒๐
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
คาอธิบาย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่ างชั ดเจน สามารถด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ในทุก กลุ่ม เป้ า หมาย จัด ทาแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการจั ดการศึ กษา ด าเนิ นการพั ฒนาครู และบุค ลากรให้ มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาชัดเจน
สถานศึ ก ษากาหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จไว้ อ ย่ า งชั ด เจนสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจั ดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ เพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึ กษา มีการติด ตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย

๒๑
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึ ก ษาจั ด ระบบการจั ดหา การพั ฒนาและการบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ใช้ ใ น
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา
- เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดไม่ชัดเจน
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ปานกลาง
- เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ดี
- เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
- ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ดีเลิศ

- มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
มีความปลอดภัย
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

๒๒
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
- มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนา
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นแบบอย่างได้
- ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
มีความปลอดภัย
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
คาอธิบาย
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ วมในการเรี ย นรู้ ผ่า นกระบวนการคิ ดและปฏิ บัติ จ ริ ง มีก ารบริ หารจั ด การชั้ น เรี ยนเชิ ง บวก
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ไ ด้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

๒๓
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้ง ให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา
- จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ
ปานกลาง
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ดี

- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด
การเรียนรู้

๒๔
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงมหาดไทย
ได้ประกาศให้ โรงเรี ยนในสังกั ดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นได้นาไปเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจั ด
การศึกษาให้เป็นเอกภาพ มาตรฐานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับมาตรฐานชาติและมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้สถานศึกษาในสังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการเพิ่มมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา หรือท้องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถดาเนินการได้แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่กระทรวงมหาดไทย
ประกาศใช้

บทที่ ๓
การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในการดาเนิ น การประเมิ น คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสั งกัดองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
เป็นดาเนินการให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒ )พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ย นสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลงวั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม
พ.ศ.๒๕๖๑ โดย “การประกันคุณภาพการศึกษา”ตามกฎกระทรวงหมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒ นาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ดังนั้น การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา เป็ น หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และสถานศึ ก ษา ด าเนิ นการให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อง ทุ ก ฝ่ า ยมี ค วามรู้
ความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
หลักการการประกันคุณภาพการศึกษา
๑. เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย
๒. มุ่งพัฒนาการดาเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะผลการพัฒนาของแต่
ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา
๓. เน้น การพัฒ นาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทาเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น
๔. ต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่นๆ
ดาเนินการแทนได้
๕. ต้องเกิดจากการยอมรับ และนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการศึก ษาแต่ล ะระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกาหนดพร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๒๖
และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการด าเนิ น การเพื่อพั ฒ นาสถานศึ กษาให้ มีคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษาและจั ดส่ งรายงานผล
การประเมิ นตนเองพร้ อมแผนพั ฒนาการจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษาให้ หน่ วยงานต้ นสั ง กั ดหรื อหน่ วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปีการศึกษา
เพื่อให้ การดาเนิ น งานประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสั งกัดองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และสถานศึกษาเข้าใจแนวทางการดาเนินการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ยิ่งขึ้น กรม
ส่งเสริมเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงกาหนดแนวทางแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สาหรับสถานศึกษาในสังกัดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ตามขั้นตอน ดังนี้
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็น ไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ล ะระดับและ
ประเภท โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนดาเนินการร่วมกัน โดยกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จ และเกณฑ์การ
ประเมินตามสภาพและบริบ ทของสถานศึกษา และจัดทาประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ของ
สถานศึกษา โดยอาจกาหนดมาตรฐานของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
๒. จัดทา หรื อปรั บปรุ ง หรือเพิ่มเติม หรือเปลี่ ยนแปลง แผนพัฒ นาการศึกษาสี่ ปี ของสถานศึกษา
เพื่อให้เป็นแผนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษาแต่ละปีการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา
๓. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงการ/กิจกรรม ในช่วง
เวลาที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
๔. ประเมิน ผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กาหนดผู้ รับผิ ดชอบในการ
ประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ บุ ค คลและระดั บ สถานศึ ก ษา โดยจั ด ท าเป็ น ค าสั่ ง
มอบหมายงาน มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และกาหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
๕. ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการดาเนินการ และคณะกรรมการดาเนินการ และรายงานผลการติดตาม จัด หากไม่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ อาจต้องพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติ การประจาปีหรือปรับปรุงการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ตามความจาเป็นและเหมาะสมดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาโดยนาผล
จากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีปัจจุบัน ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีถัดไป ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม ให้
เป็นไปตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผนและปฏิทินการดาเนินงาน และให้เป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของ
โครงการ /กิจกรรม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
๖. จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาเป็นประจาทุกปี และส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
การศึกษา
๗. พัฒ นาสถานศึก ษาให้ มีคุ ณ ภาพอย่า งต่ อเนื่อ ง โดยการศึ กษาวิ เคราะห์ ผ ลการประเมิน ก าหนด
ประเด็ น การพั ฒ นาสถานศึ กษา กาหนดแนวทางการพั ฒ นาสถานศึก ษา จากนั้น น าข้อ มู ล ไปปรับ ปรุ งจั ด ท า

๒๗
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีถัดไป โดยให้มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ P
DCA
๘. รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ตามช่วงเวลาที่กาหนด
๙. นาข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มากาหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยอาจต้องพิจ ารณาปรั บ ปรุ งมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษา แผนพัฒ นาการจัด การศึกษา
ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี รวมทั้งการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามความจาเป็น
และเหมาะสม ซึ่งสามารถแสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ดังแผนภาพที่ ๒

๒๘
เริ่มต้น
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(ค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา)
๒. จัดทา/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา
๓. จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปีการศึกษา
๔. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
๕. กากับติดตามการดาเนินงาน
๖. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

๗. ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา
๘. ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
๙. จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
10.ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑1. ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
12.หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด สั งเคราะห์ ร ายงาน
การประเมิ น ตนเอง
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อรับการประเมินภายนอก
๑3. รับการประเมินคุณภาพภายนอก

๑3. ข้อเสนอแนะของการประเมินภายใน หน่วยงานต้นสังกัดและสมศ.
มากาหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สิ้นสุด
แผนภาพที่ ๒ แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมารฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

การดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

การประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

การติดตามผลการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
จัดส่งรายงานการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัด

๒๙
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๑. หลักเกณฑ์
ให้สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับ และประเภทการศึกษาที่ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของกระทรวงมหาดไทย
๒. แนวปฏิบัติ
ให้สถานศึกษาดาเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาตามที่ประกาศกาหนด และอาจเพิ่มมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินได้ตามบริบทของ
สถานศึกษา เพื่อใช้ใน การประกัน คุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษา โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของบุค ลากรใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.๒ จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษา โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ผู้ เ รี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.๓ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา และดาเนินการตามแผนปฏิบัติก ารประจาปี
โดยมีการกากับติดตามผลการดาเนินการตามแผน
๒.๔ การประเมิน ผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดทารายงานผล
การประเมินตนเอง และการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
๒.๕ กาหนดแนวทางการติดตามผลการดาเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทารายงานประจาปี
กรอบแนวคิดในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนามาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทยไปเทียบเพื่อจัดทาเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สามารถท าได้ โ ดยการศึกษาวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ และหลั กการในการจัดการศึก ษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึ กษาธิก าร และกรมส่ ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่ น ซึ่ง สามารถน ามาก าหนดเป็น กรอบแนวคิ ด
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดังแผนภาพ
ที่ ๓

๓๐

หลักการจัดการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงมหาดไทย

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แผนภาพที่ ๓ แสดงกรอบแนวคิดในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย
จากกรอบแนวคิดในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๙ และนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

๓๑
กระบวนการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย
เริ่มต้น

ศึกษาและวิเคราะห์
หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ

ศึกษาและวิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ๒๕๖๑

ศึกษาและวิเคราะห์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ศึกษาและวิเคราะห์ นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ไปเทียบเคียงจัดทา
มาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ของกระทรวงศึกษาธิการและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ศึกษาและวิเคราะห์
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙

ร่างมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงมหาดไทย

ไม่เห็นชอบ

เสนอขอความเห็นชอบต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงมหาดไทย

ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อนาสู่การปฏิบัติ

สิ้นสุด
แผนภาพที่ ๔ แสดงกระบวนการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย
จากกระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของกระทรวงมหาดไทย แส ดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ธี ก าร
ในการดาเนินการจัดทาในแต่ละขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓๒
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ หลั กการในการจัดการศึกษาของชาติ ได้แก่ รัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒๕๔๕, กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙ และกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และนามาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการไปเทียบเคียงจัดทามาตรฐานการศึกษากระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนที่ ๒ เสนอมาตรฐานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านความเห็นชอบ
ของปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบลงนามและประกาศใช้
ขั้นตอนที่ ๓ ประชาสั มพันธ์ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ย วข้ องทราบ
อย่างทั่วถึง เพื่อนาสู่การปฏิบัติ
ระดับสถานศึกษา
กรอบแนวคิดในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้มาจากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา
นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานต้นสังกัด ความต้องการพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา
ของสถานศึกษาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึ กษา ซึ่งสามารถกาหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังแผนภาพที่ ๓
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/
หน่วยงานต้นสังกัด
ความต้องการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แผนภาพที่ ๕ แสดงกรอบแนวคิดในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้นในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแนวทางปฏิบัติการดาเนินงานเป็น ๒ ส่วน
๑. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องดาเนินการและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐาน
การศึ ก ษาปฐมวั ย มาตรฐานการศึ กษาขั้น พื้ นฐานและแนวทางในการด าเนิ นงานประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๓
๑.๒ พิจ ารณาสาระส าคั ญ ที่ จ ะกาหนดในมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ ก ษาที่ ส ะท้ อ นอั ต ลั ก ษณ์
เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
๑.๓ กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษา
๑.๔ เสนอเพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๕ ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
กระบวนการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เริ่มต้น

ศึกษาและวิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาและวิเคราะห์
นโยบายกรมส่งเสริมฯ
หน่วยงานต้นสังกัด (อปท.)

ศึกษาและวิเคราะห์
ความต้องการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

ศึกษาและวิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษาตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทยไป
เทียบเคียงจัดทามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

สังเคราะห์ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์
เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา

ไม่เห็นชอบ

เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เห็นชอบ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

ประกาศใช้ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์

สิ้นสุด
แผนภาพที่ ๖ แสดงกระบวนการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๓๔
๒. การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
๒.๑ แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
๒.2 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
๒.3 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 3 แผน จะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาเนินการดังนี้
3.๑ น าแผนปฏิบั ติ การประจ าปี การศึก ษาสู่ ก ารปฏิบั ติ ตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการ
ที่กาหนดไว้
3.๒ ผู้รั บ ผิ ดชอบและผู้ เกี่ย วข้องทุกฝ่ ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิ ดชอบที่ได้กาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
4. การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดาเนินการดังนี้
4.๑ การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานเป็นไป
ตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) และการตรวจทานผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้คณะกรรมการประเมินต้องมี
ความรู้อย่างรอบด้าน และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสิน เพื่อให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งจะ
ไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง
4.2 การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความสาคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมินเชิง
ปริมาณควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่
แยกส่ ว นหรื อ แยกองค์ ป ระกอบในการก าหนดคะแนนประเมิ น แต่ เ ป็ น การประเมิ น ในภาพรว มของผลการ
ดาเนินงานหรือกระบวนการดาเนินงาน
5. ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ดาเนินการดังนี้
๕.๑ กาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณการศึกษาระดับสถานศึกษา
๕.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระบบปีละ 1 ครั้ง
๕.๓ รายงานและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
๖. การจัดส่งรายงานประเมินตนเอง ดาเนินการดังนี้
๖.๑ สรุปและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
๖.๒ นาเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
๖.๓ เผยแพร่ ร ายงานประเมิ น คุณ ภาพภายในต่ อ สาธารณชน หน่ว ยงานต้ น สั ง กั ด และหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๖.4 ส่ ง เสริ ม แนวความคิ ด เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ มุ่ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ ศึ ก ษา
อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานปกติของสถานศึกษา

๓๕
๖.5 น าผลการประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
การบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
๗. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และตามคาแนะนา
ของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ องถิ่ นและผลการประเมิ น ภายนอก (สมศ.) เพื่อ ให้
การประกันคุณภาพดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษา

สถ./อปท.

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Development)
การกาหนด
มาตรฐานการศึกษา

การทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา

การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ

การส่งเสริมและสนับสนุน
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
(Quality Promotion and
Support)

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
เสริมหลักสูตรสถานศึกษา

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ปรับปรุงและพัฒนา

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(Quality Monitoring and Audit)
ปีละ ๑ ครั้ง

ปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ปีละ ๑ ครั้ง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(Quality Monitoring and Audit)

ปีละ ๑ ครั้ง

การประเมินคุณภาพการศึกษา

(Quality Assessment)

(Quality Assessment)

รายงานประจาปี (Annual Report)

รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

แผนภาพที่ ๗ ความสัมพันธ์เชือ่ มโยงของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด

รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่
การประเมิน คุณภาพภายในของโรงเรี ยนแนวใหม่ มุ่งเน้นกระบวนการตัดสินคุณภาพของโรงเรียน
โดยการประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) เป็นการประเมินและตั ดสินผลตามหลักการตัดสินโดย
อาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งวิธีการประเมินที่

๓๖
กาหนดในการประเมินเป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบใน
การกาหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นเกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวมของผลการดาเนินงาน (Holistic Assessment) หรือ
กระบวนการด าเนิ น งานนั้ น ๆ ซึ่ ง การประเมิ น แบบองค์ ร วมนี้ เป็ น การประเมิ น ในองค์ รวมของทุ ก ลั กษณะใน
การปฏิบัติงานสะดวก และเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน แต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการประเมิ น ของผู้ ป ระเมิ น ที่ต้ องศึ กษาและรวบรวมข้อ มูล ในองค์รวมทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ ประเมิ น
จาเป็นต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในคณะผู้ประเมินเพื่อการตัดสินใจให้ระดับ
คุณภาพจะไม่ใช้การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดประเด็นหรือรายการประเมินเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพ
๑. แนวคิดในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนแนวใหม่
การประเมินคุณภาพในโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายใน เป็นการประเมินจากสภาพจริง ไม่สร้าง
ภาระยุ่งยากให้สถานศึกษา ได้ผลประเมินที่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของโรงเรียน ที่ จะนาไปสู่การใช้ผลประเมิน
เพื่อพัฒนาต่อเนื่องที่ตรงประเด็น ผลงานอันเกิดจากการเรียนรู้ตามปกติของนักเรียน รวมทั้งผลงานที่เกิดขึ้น
จากการออกแบบการจั ดการเรี ย นรู้ ของครูผู้ ส อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาผู้ เรียน การบริห าร
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเชิงประจักษ์ที่สถานศึกษาดาเนินการอยู่แล้ว จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีคุณค่าต่อ
การสะท้อนผลการประเมินของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยการประเมิน และตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ
(Expert Judgment) และทบทวนผลการจัดการศึกษาโดยบุคคลระดับเดียวกัน (Peer Review) ที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่คล้ายกัน เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถานศึกษา
ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้แนวคิดการประเมินแบบองค์รวม
(Holistic Assessment)
๒. การประเมินแบบองค์รวม (holistic assessment)
การประเมิ น แบบองค์ ร วมเป็ น แนวคิ ด ที่ ใ ช้ ถู ก น ามาใช้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพในยุ ค การจั ด การศึ ก ษาอิ ง
มาตรฐาน และหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน โดยการประเมินแบบองค์รวม กล่าวคือ การพิจารณา
คุ ณ ภาพผลงานหรื อ คุ ณ ภาพความส าเร็ จ ทุ ก มาตรฐานโดยรวม แล้ ว จึ ง ตั ด สิ น ระดั บ คุ ณ ภาพเพี ย งค่ า เดี ย ว
มีความสาคัญที่ควรเข้าใจ ดังนี้
การประเมินแบบองค์รวมหรือการประเมินแบบบูรณาการ (Integrated Assessment) มีลักษณะสาคัญ
ดังนี้
๑. มุ่งประเมินงานกิจกรรมขององค์กรในภาพรวมมากกว่าจะประเมินองค์ประกอบย่อยๆ
๒. ส่วนย่อยหรือหน่วยย่อยจะถูกประเมินรวมไปด้วยกัน
๓. ต้องใช้ผู้ประเมินที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ (Professional Judgement) ซึ่งจะช่วยลดเวลา
การประเมินลงได้มาก และช่วยขจัดความไม่น่าเชื่อถือในการประเมินได้
๔. อยู่บนพื้นฐานของร่องรอยหลักฐานที่ดาเนินงานอยู่แล้ว (Evidence Based)
การประเมิน แบบองค์ ร วมนั้ น ผู้ ประเมินต้อ งสามารถชี้ร่ องรอยที่ส ะท้อ นศักยภาพของสิ่ งที่ป ระเมิ น
เฉพาะที่จาเป็นและมีเทคนิคที่จะรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ให้เพียงพอ แล้วจึงทบทวนร่องรอยหลักฐานและตัดสินใจ

๓๗
เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม (Holistic Assessment)
เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่ได้แยกส่วน
หรือแยกองค์ประกอบในการให้คะแนน คือ จะประเมินในภาพรวมของผลงานหรือกระบวนการนั้น ซึ่งจะสะดวก
และง่ายสาหรับผู้ประเมิน แต่ผู้ประเมินจาเป็นต้องมีทักษะ ความชานาญ เชี่ยวชาญและมีความรู้รอบด้านเพื่อที่จะ
ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตัดเกรดหรือจัดลาดับผลงานการเขียนของนักเรียนที่ครูสามารถทาได้
ในเวลารวดเร็วที่สุดในทุกๆ เนื้อหา เพียงครูอ่านผลงานการเขียนของนักเรียนรอบหนึ่ง ครูก็จะสามารถสร้างรูบิค
ให้คะแนนผลงานการเขียนของนักเรียนได้ โดยอิงเนื้อหาที่ครูเคยสอนและฝึกหัดนักเรี ยนมาก่อนแล้วดาเนินงาน
ตัดสินผลงานการเขียนของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดนั้น
การประเมินแบบในองค์รวม (Holistic Assessment) มีลักษณะแตกต่างกับการประเมินแยกส่ว น
(Analytic Rubrics) ดังนี้
การประเมินในองค์รวม (Holistic)

การประเมินแยกองค์ประกอบ (Analytic)

๑. การประเมินในองค์รวม

๑. การประเมินแยกเป็นประเด็นย่อย

๒. การให้คะแนนสิ่งที่ต้องการวัดประเมินแบบกว้างๆ
โดยรวม ๑ ค่า (A single overall or global
scoring)

๒. การให้คะแนนสิ่งที่ต้องการวัดประเมินแบบแบ่งแยก
ส่วนสาหรับแต่ละองค์ประกอบจาเป็น
(Component) หรือลักษณะสาคัญ (Feature)

๓. ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่
เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

๓. ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่
ซับซ้อนและต้องใช้มิติ/เกณฑ์หลายด้านสาหรับใช้
บ่งชี้คุณภาพของงานจึงจะคลอบคลุมและชัดเจน

๔. มีความรวดเร็วในการประเมินและการตัดสินใจ

๔. ให้ความสาคัญในการประเมินแต่ละประเด็นจึงใช้
เวลาในการประเมิน

๕. ผู้ประเมินจาเป็นต้องมีทักษะและความรู้รอบด้าน
(Expert Judgmant)

๕. ผู้ประเมินประเด็นไปทีละประเด็น/ด้านตามที่
กาหนด

แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๑. การประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษาและการตัดสิ นระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตาม
หลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับ
เดี ย วกั น โดยเที ย บกั บ เกณฑ์ ห รื อ มาตรฐานที่ กาหนดไว้ คณะกรรมการประเมิ น ต้อ งมี ความรู้ อ ย่ างรอบด้ า น
และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพื่อให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตาม
ความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง
๒. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพ
บริบทของสถานศึกษาที่แท้จริงโดยให้ความสาคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณ
ควบคู่กันไป การตัดสิ นคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วน

๓๘
หรือแยกองค์ประกอบในการกาหนดคะแนนประเมินแต่เป็นการประเมินในภาพรวม ผลของการดาเนินงานหรือ
กระบวนการดาเนินงาน
๓. การก าหนดเป้ า หมายการด าเนิ น งานภายในสถานศึ ก ษา ให้ ส ถานศึก ษาก าหนดตามเป้า หมาย
และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเองเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษาโดยให้ยึดหลักการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาและสะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตามเป้าหมาย
ที่กาหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๔. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาโดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพ
การดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและมีเป้าหมายการประเมินเพื่อการพัฒนาลดภาระ
การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จาเป็นในการประเมิน แต่ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผล
การประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้นๆ
๕. คณะที่ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาที่กาหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนดาเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตนหลังประเมินแล้วให้แจ้งผล
การประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง
๖. ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดาเนินการ
โดยในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ สถานศึกษาดาเนินการโดยให้ มี
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
๗. ให้สถานศึกษาสรุปและจัดทารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสาเร็จของ
การบริหารจัดการศึกษา นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่
รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
ตัวอย่าง แนวทางการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การดาเนินงาน
๑. ขั้นวางแผน (Plan)
๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
๒ ประชุมวางแผนกาหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๓ จัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. ขั้นดาเนินการตามแผน (Do)
๑ จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณา
๒ ชี้แจงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของโรงเรียน
๓ จัดทา/ตรวจสอบ เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล/ผลการประเมินตามเป้าหมายในภาพรวมของแต่ละ
มาตรฐาน และประเด็นพิจารณา
เก็บรวบรวมข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอยจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน
๔ และประเด็นพิจารณา ของบุคลากรรายบุคคลและกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน

๓๙
การดาเนินงาน
๕

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาในแต่ละประเด็นพิจารณา

๓. ขั้นตรวจสอบ (Check)
๑

ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปี

๒

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

๓

ประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง

๔

จัดทารายงานการประเมินตนเอง

๔. ขั้นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Act)
๑

จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้กับหน่วยงานต้นสังกัด

๒

นาผลการประเมินคุณภาพภายใน มาวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

๓

จัดทาสารสนเทศ

การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
การพิจารณาผลการประเมินด้านมาตรฐานการศึกษา
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาให้พิจารณา ตามเกณฑ์
การประเมินที่ตรงกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Assessment)
การประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นการเก็บ รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ และตีความข้อมูลจาก
หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ สาคัญในการตัดสินใจผู้ประเมินจึงต้องสืบค้น วิเคราะห์ และนา
ข้อมูล หลั กฐานที่มีความชัดเจน มีเหตุ มีผ ล ไปใช้ประกอบการพิจารณาและการตัดสิ นคุณค่าอย่างรอบคอบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ คือ ข้อเท็จจริงที่สังเกตหรือพิสูจน์หรือยืนยันได้ ความรู้ที่ผ่านการทดลองใช้หรือพิสูจน์ใน
ทางปฏิ บั ติ แ ล้ ว สมมุ ติ ฐ านทางทฤษฎี ที่ ไ ด้ รั บ การพิ สู จ น์ ยื น ยั น ว่ า เป็ น ความจริ ง โดยมี ข้ อ มู ล หรื อ หลั ก ฐาน
ประกอบการยืนยัน หลักฐานเชิงประจักษ์ อาจได้มาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจสอบ
เอกสารหลั กฐาน หรื อใช้ห ลายวิธีการประกอบกัน เพื่อให้ ได้ข้อมูล ที่มีความถูกต้องมากที่สุ ด ในลั กษณะของ
การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยใช้แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล หรือวิธีการเก็บข้อมูลต่างกัน

๔๐
ดังนั้น ผู้ประเมินจึงต้องมีทักษะในการจาแนก รวบรวม และนาหลักฐานมาใช้ได้อย่างเหมาะสมตามจุดมุ่งหมาย
การประเมิน
ผู้ประเมินอาจใช้ข้อคาถามต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกหลักฐาน
๑. ความน่ า เชื่ อ ถื อ น้ อ ย เช่ น ข้ อ มู ล จากการบอกเล่ า หรื อ ประสบการณ์ ส่ ว นตั ว หรื อ ข้ อ คิ ด เห็ น
จากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับการศึกษาต่อไป
๒. ความน่าเชื่อถือปานกลาง เช่น ผลการวิจัยที่ทาเฉพาะกลุ่ม ไม่มีตั วเทียบ (Case Study) การศึกษา
แบบนี้อาจเกิดอคติได้ง่าย
๓. ความน่าเชื่อถือสูง คือ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่มีการสุ่มตัวอย่าง ควบคุมตัวแปร การศึกษา
แบบนี้จะไม่จาเพาะเจาะจง และจะมีการเปรียบเทียบค่อนข้างดีกว่าแบบที่ ๒
ขั้นตอนการประเมินบนพื้นฐานของหลักฐาน
๑. ระบุป ระเด็นการประเมิน เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ภาวะผู้ นาของผู้ บริห าร ระบบการวัดและ
ประเมินผล การนาผลการประเมินไปใช้
๒. กาหนดหลักฐานที่ใช้ในการประเมินที่เป็นไปได้ทั้งหมด
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง น่าเชื่อถือของหลักฐาน
๔. คัดเลือกหลักฐานที่ดีที่สุด เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน
๕. พิจารณาตัดสินคุณค่าโดยเชื่อมโยงหลักฐานกับประเด็นการประเมิน
การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
ให้ครูผู้รับผิดชอบการประเมินนาผลการประเมินมาพิจารณาสรุป วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุจุดบกพร่อง
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและระดับห้องเรียน โดยศึกษาในรายละเอียดพัฒนาการของท้องถิ่นแต่ละด้านโดยศึกษา
จากความถี่ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าร้อยละ (%) และค่าสถิติอื่นๆ เพื่อดูผลการเรียนรายห้องเรียนและรายบุคคลเปรียบเทียบ
กับตนเอง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการพิจารณารายห้องเรียนจะเป็นข้อมูลที่ใกล้ชิด กับผู้เรียนและสามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด
โดยแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลตามสภาพและศักยภาพของผู้เรียน
การดาเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด
สานักการศึกษา/กองการศึกษา ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่กากับดูแลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
๒. รวมรวมและสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน (Self-Assessment Report :
SAR) พร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนนั้น และจัดส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดส่งไป
ยังสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อให้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก

๔๑
๓. ติดตามผลการดาเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามข้อแนะนาของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาต่อไป
ระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่กากับดูแลให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ คาปรึกษา ช่ว ยเหลื อ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่ ง
เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. ศึกษา วิเคราะห์ สรุปผลรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (Self-Assessment Report :
SAR) และรวบรวมประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนไปยังสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
๓. ติดตามผลการดาเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ประสานความร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัด
บุคคลร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๕. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามความเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษา และประเมินให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษานั้น
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด
แสดงให้ เห็ น ว่ากรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นและองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ซึ่งเป็นหน่ ว ยงานต้นสั งกั ด
มีบ ทบาทการส่งเสริ มและพัฒ นาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีการดาเนินงานทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับหน่วยงานต้นสังกัด ตามรายละเอียด ดังนี้
๑. ประชุมคณะทางานที่รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๒. กาหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง
๓. ดาเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
๔. จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อสะท้อนผลให้สถานศึกษานาไปปรับปรุง
และพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
๕. นาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสถานศึกษา กาหนดขั้นตอนการประเมิน ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
๒. เตรียมเอกสารเพื่อการประเมิน
๓. ระยะเวลาในการดาเนินการประเมิน

๔๒
๔. การพิจารณาผลการประเมินผลคุณภาพการศึกษา
๕. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาในการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
๑. สถานศึ ก ษาประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาและจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR)
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ หลังสิ้นสุดการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษานั้น
๒. หน่วยงานต้นสังกัดและระดับจังหวัด ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษา
นั้น ก่อนเป็นภาคเรียนของปีการศึกษาถัดไป
๓. ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
ของปีการศึกษานั้น

๔๓

บทที่ ๔
การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑. ความสาคัญของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวด ๖ มาตรา ๔๘
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ กษาที่ ต้ อ งด าเนิ นการอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสัง กัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 กาหนดให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลถานศึกษาเป็นประจาทุกปีการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี
เป็นภาพสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ที่เป็นผลมาจากการดาเนินงาน
ทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาสถานศึกษาและใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)
เพื่อรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒.๑ เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
2.๒ เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการให้
คาปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
๒.3 เพื่อให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ใช้เป็น
ข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
๒.๔ เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SelfAssessment Report : SAR) และตามคาแนะนาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓. กระบวนการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)
กระบวนการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึก ษาเป็นการรวบรวมและสรุปผล ซึ่งเป็นขั้นตอน
ต่อเนื่องจากการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสะท้อนผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นการประเมิน โดยมีกระบวนการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดในการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
การจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการนาเสนอผลการดาเนินงาน ในการพัฒนา
การจัด การศึก ษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่ง เป็นผลมาจากการด าเนินงาน ทั้ง หมดของสถานศึกษา
ที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนาเสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้น

๔๔
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณซน ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาสถานศึกษา และ รับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา อาจมีซื่อเรียกแตกต่างกัน ไป เซ่น รายงาน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาปี รายงานประจาปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา แต่ทั้งนี้จะมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบ ของรายงาน และจุดมุ่ง หมายไม่แตกต่างกัน คือ เพื่อ
สะท้ อ นภาพความส าเร็ จ ของการพัฒ นา คุณ ภาพสถานศึ ก ษาในรอบปี การศึ ก ษาที่ ผ่ านมาภายใต้ บ ริบ ทของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ ประโยชน์ ในการจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้
๑. ทาให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งในด้านจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อ การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปีถัดไป
๒. ทาให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเซิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู
และผู้เกี่ยวช้องให้ความสาคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน
๓. ทาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวช้องทุกฝ่ายได้รับทราบผล การพัฒนาการจัด
การศึ กษาชองสถานศึ กษาทั้ งในส่ว นที่ คื น และส่ ว นที่ ควรพั ฒนา โดยมี การประซาสั มพั นธ์ ในวงกว้า งและให้
การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม
๔. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี
ฐานข้อมูลในการกาหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งระดับประเทศและระดับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๕. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
4. ขั้นตอนการจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
การจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มีขั้นตอนโดยสรุปได้ ดังนี้
แต่งตั้งคณะทางาน

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นขอบ
รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง

๔๕
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง และในกรณี ที่ เ ป็ น
สถานศึกษาขนาดเล็กอาจกาหนดให้มีผู้รับผิดขอบการจัดทารายงานประเมิน ตนเองของสถานศึกษาได้ตามความ
เหมาะสม
๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เป็นขั้นตอนสาคัญ ที่จะทาให้รายงานประเมิน ตนเองมี
ความสมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จะต้อง รวบรวมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
ได้แก่ ๑) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เซ่น จานวนครู บุคลากร นักเรียน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูล
สภาพขุมซนโดยรวม ฯลฯ ๒) ข้อมูลที่เป็น ผลการประเมิน เซ่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผลการทดสอบระดับซาติของผู้เรียน หรือผลการทดสอบอื่ น ๆ สรุปผลการประเมินจาก หน่ว ยงานภายนอกและ
ข้อเสนอแนะ ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคม ฯลฯ
๓. เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถกาหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ทั้งในเซิง
ปริมาณ และคุณภาพตามความเหมาะสม การนาเสนออาจเป็นความเรียง ตาราง ประกอบความเรียง การบรรยาย
ประกอบแผนภูมิ รูปภาพ หรือกราฟ ฯลฯ ตามบริบทของ สถานศึกษา โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย นาเสนอทั้ง
ข้อมูลเซิงปริมาณและเซิงคุณภาพ สาระ สาคัญอาจแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
นาเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้เหมาะสมเป็นไปตามสภาพจริง ประกอบด้วย
จานวนบุคลากร จานวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับขั้น ผลการทดสอบระดับชาติ ฯลฯ อาจนาเสนอ
ในรูปของตาราง แผนภูมิภาพ กราฟ ฯลฯ
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
น าเสนอผลการประเมิ น ตนเองตามมาตรฐานการศึ ก ษา 3 มาตรฐาน โดยแต่ ล ะ
มาตรฐานนาเสนอในประเด็น กระบวนการพัฒนา ผลการดาเนินงาน จุดเด่น และจุดควร พัฒนา ซึ่งในการเขียน
จุ ด เด่ น ของสถานศึ ก ษา จะแสดงถึ ง ผลส าเร็ จ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ตามมาตรฐานของสถานศึ ก ษา เซ่ น
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ที่มีความโดดเด่น ภาคภูมิใจ เป็น
ที่ยอมรับ ของขุมซน และสังคม ส่วนการเขียนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา จะแสดงถึงการดาเนินงาน ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
นาเสนอสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยนาภาพรวมจากการ ประเมินทั้ง
๔ มาตรฐาน มานาเสนอในรูปแบบของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง นาเสนอ แนวทาง
การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
นาเสนอหลักฐานข้อมูลสาคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ แบบย่อ ๆ

๔๖
๔. นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นขอบ
หลังจากเขียนรายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์ สถานศึก ษาจะต้ องนาเสนอ คณะกรรมการ
สถานศึ กษาและหรื อคณะกรรมการบริ หารสถานศึก ษาพิจ ารณาให้ความเห็น ชอบ เพื่อรับ รองผลการประ กั น
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
5. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้รับความเห็นขอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะต้องรายงานและเปิดเผยผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
ได้แ ก่ ครู ผู้ปกครอง หน่ วยงานต้นสั งกั ด หน่ว ยงานอื่ นที่เ กี่ยวข้อ ง ชุ มซน ท้ องถิ่น ซึ่ง สามารถดาเนิ นการได้
หลากหลายวิธีตามความ เหมาะสม เซ่น การลง Website ของสถานศึกษา จุลสาร อนุสาร แผ่นพับ รายงานเสียง
ตามสาย และชี้แจงในการประชุม เป็นต้น
๔. องค์ประกอบของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ควรมีสาระสาคัญ
ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทสรุปสาหรับผู้บริหาร เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และวิธีหรือแนวทาง
การปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ ที่ตั้ง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
2) แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
3) ข้อมูลต่างๆ ของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ข้อมูลครู
และบุคลากรของสถานศึกษา ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ข้อมูลด้าน
งบประมาณ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
5) เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในระดับต่างๆ นอกสถานศึกษา ในรอบปีการศึกษา
6) สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
7) การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1) มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2) มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
3) มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4) ผลการประเมินภาพรวม

๔๗
ส่วนที่ 4 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
1) จุดเด่น
2) จุดควรพัฒนา
3) แนวทางการพัฒนาในอนาคต
4) ความต้องการการช่วยเหลือ
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
หลักฐานข้อมูลสาคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ
๔. ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report :SAR)
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ ได้เสนอ ตัวอย่างรูปแบบการนา
ข้อมูลที่เป็นส่วนของข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไ ด้จาก
การเก็บรวบรวมมาจากหลายแหล่ง เซ่น ข้อมูล จากการสังเกต การสัมภาษณ์ ร่องร่อยการทางานเซิง ประจักษ์
ฯลฯ โดยนาเสนอในรูปแบบ ตาราง กราฟ แผนภาพ หรือการสรุปเนื้อหาสาระที่สาคัญ ซึ่งจะเน้นการเขียนให้
มีความกระซับ ซัดเจน และสื่อความหมายได้เข้าใจง่าย รวมทั้งการนาเสนอสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพ การจัด
การศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านจุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา และ ความต้องการการช่วยเหลือ
ซึ่งจะทาให้นาไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในปีถัดไป
ตัวอย่างที่ นาเสนอในรายงานการประเมินตนเองในเอกสารฉบับนี้ ยกตัวอย่า งการนาเสนอมี ทั้ ง
ในลั ก ษณะ ที่ เป็ น ความเรี ยง แผนภู มิ รูป ภาพ กราฟ ทั้ ง นี้ สถานศึก ษาสามารถปรั บ ประยุ ก ต์วิ ธี ก าร เขี ย น
รายละเอี ย ดในเนื้ อ หาสาระของรายงานการประเมิ น ตนเองได้ อ ย่ า งหลากหลาย เพื่ อ ความสอดคล้ อ งกั บ
การดาเนินงานและข้อมูลสาคัญที่ควรนาเสนอของสถานศึกษาได้

๔๘

บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
ผู้จัดทา : ผู้อานวยการสถานศึกษา
เนื้อหารายงานประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
บทนา (ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา)
- ชื่อโรงเรียน ที่อยู่
- ชื่อผู้บริหาร
- จานวน พนักงานครู พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจา และนักเรียน
- สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พอสังเขป
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินตนเอง อธิบาย ๓ เรื่องได้แก่
๑. การจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานใดในปัจจุบัน
๒. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๓. สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา
๑. ชื่อผลงาน
๒. วัตถุประสงค์
๓. แนวทาง/ขั้นตอนการดาเนินงาน
๔. ผลลัพธ์/ผลการดาเนินงาน
๕. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๖. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
๗. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

๔๙

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน……………. ประจาปีการศึกษา..............
ตามที่โรงเรียน.....................................................ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
.................ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสัง กัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อ สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
บัดนี้การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้

ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย
มีคุณภาพระดับ

………………………

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีคุณภาพระดับ

………………………

๕๐

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียน........................................................ ตั้ง อยู่เ ลขที่. ............. หมู่ที่ ……..ตาบล............................
อาเภอ.....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์……………โทรศัพท์....................โทรสาร..............................
E-mail :………….....…….........................……… Website : …............................................……………………..............…
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ...................................................อาเภอ................................จังหวัด...........................
เปิดสอนระดับชั้น…………..…………………….….ถึงระดับชั้น…………………..…………….. จานวน.......................ห้องเรียน
โรงเรียนมีเนื้อที่…….…………..ไร่………………..…ตารางวา
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แผนผังบริเวณโรงเรียน

๕๑
๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๑) ผู้อานวยการสถานศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….……………………สาขา……………………...........................………………….……….
โทรศัพท์..............................................e-mail…………………………………………….………………...................………..
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ .......................... จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ....... ปี ........ เดือน
๒) รองผู้อานวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานตาแหน่ง) จานวน .................. คน
๒.๑ ชื่อ-สกุล ............................................. วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….………………
สาขา………………….......………โทรศัพท์...................................e-mail…………………………………..........................
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ......................................................................
๒.๒ ชื่อ-สกุล ............................................. วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….………………
สาขา………………….......………โทรศัพท์...................................e-mail…………………………………..........................
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ......................................................................
๒.๓ ชื่อ-สกุล ............................................. วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….………………
สาขา………………….......………โทรศัพท์...................................e-mail…………………………………..........................
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ......................................................................
๒.๔ ชื่อ-สกุล ............................................. วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….………………
สาขา………………….......………โทรศัพท์...................................e-mail…………………………………..........................
รับผิดชอบฝ่าย(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ......................................................................
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน
3.1 ข้าราชการครู/พนักงานครู
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑
๒
๓
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ฯลฯ

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
สอนกลุ่มสาระ
วุฒิ สาขาวิชา
วิทยฐานะ
การเรียนรู้/ชั้น

ภาระงาน
สอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)

จานวนชั่วโมง
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

๕๒
3.2 พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าทีส่ อน)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
งาน

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/ชัน้

จ้างด้วยเงิน

ภาระงาน จานวนชั่วโมง
สอน
ที่เข้ารับ
(ชั่วโมง/
การพัฒนา
สัปดาห์) (ปีปัจจุบนั )

๑
๒
ฯลฯ
3.3 ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ตาแหน่ง

วุฒิ

สาขา

ปฏิบัติหน้าที่

จ้างด้วยเงิน

๑
๒
ฯลฯ
3.4 สรุปจานวนบุคลากร
3.4.1 จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภท/ตาแหน่ง และวุฒิการศึกษา
จานวนบุคลากร (คน)
ประเภท/ตาแหน่ง
ต่ากว่า
ปริญญาตรี
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการ
รวม
2. สายงานการสอน
- ข้าราชการ/พนักงานครู
- พนักงานจ้าง(สอน)
- อื่นๆ (ระบุ)
รวม
3. สายงานสนับสนุนการสอน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป
- ลูกจ้างประจา
- อื่นๆ (ระบุ)
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

๕๓

๕๔

3.4.12 จานวนครูจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

100

จานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ

๕๕
4. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
4.1 จานวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๑ ทั้งสิ้น ……………คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

จานวนเฉลี่ย
ต่อห้อง

อ.๑ (.......ขวบ)
อ.๒ (.......ขวบ)
อ.๓ (.......ขวบ)
รวม
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม
รวมทั้งสิ้น
จานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน

ชาย.........คน

หญิง............คน รวม จานวน............คน

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล
= ………….. : ………..… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = ………….. : ………..… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา = ………….. : ………..… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

๕๖
ปีการศึกษา ................ - ................

4.2 จานวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง

เปรียบเทียบ าน นนกเรียนระ บ นอนบาล
ปการศึกษา 59
อนบาล

อนบาล

15
23
24
26
20
25

20
อนบาล

35
30

๕๗

เปรียบเทียบ าน นนกเรียนระ บ นประถมศึกษา
ปการศึกษา
3
ประถม

1.8

3.5
3
ประถม

1.8

3.5
3
ประถม

1.8
3.5
3

ประถม

1.8
3.5
2

ประถม

4.4
2.5

2
ประถม

2.4
4.3

๕๘

เปรียบเทียบ าน นนกเรียนระ บ นม ยมศึกษาตอนตน
ปการศึกษา
3
ม ยม

1.8
3.5

2
ม ยม

4.4
2.5
2

ม ยม

2.4
4.3

เปรียบเทียบ าน นนกเรียนระ บ นม ยมศึกษาตอนปลาย
ปการศึกษา 59
3
ม ยม

1.8
3.5
2

ม ยม

4.4
2.5
2

ม ยม

2.4
4.3

๕๙

5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา)
5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
ระดับชั้น
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ฯลฯ
รวม
ค่าเฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพ
สรุปพัฒนาการ

จานวน
เด็ก
ที่ประเมิน

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์
ด้าน
ด้าน
ด้านร่างกาย
จิตใจ
สังคม
สติปัญญา
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

รวม

ค่าเฉลี่ย

สรุป
ระดับ
คุณภาพ
พัฒนาการ

๖๐
ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ระดับชั้น
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/1
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/2
ฯลฯ
รวม
ค่าเฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพ
สรุปพัฒนาการ

จานวน
เด็ก
ที่ประเมิน

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์
ด้าน
ด้าน
ด้านร่างกาย
จิตใจ
สังคม
สติปัญญา
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

รวม

ค่าเฉลี่ย

สรุป
ระดับ
คุณภาพ
พัฒนาการ

๖๑

ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
ระดับชั้น

จานวน
เด็ก
ที่ประเมิน

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์
ด้าน
ด้าน
ด้านร่างกาย
จิตใจ
สังคม
สติปัญญา
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

รวม

ค่าเฉลี่ย

ชั้นอนุบาลปีที่ ๓/1
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓/2
ฯลฯ
รวม
ค่าเฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพ
สรุปพัฒนาการ

(ให้นาเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย)

สรุป
ระดับ
คุณภาพ
พัฒนาการ

๖๒
5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา....................
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพฯ
9. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ที่เข้าสอบ

100

ระดับชั้นประถมศึกษา
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียน
ที่ได้ผล
การเรียน
เฉลี่ยระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา

จานวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพฯ
9. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

100

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียน
ที่ได้ผล
การเรียน
เฉลี่ยระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

๖๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา

จานวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ฯ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพฯ
9. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

100

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียน
ที่ได้ผล
การเรียน
เฉลี่ยระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

๖๕

ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
6.1 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2561
6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.ทั้งหมด)
ระดับประเทศ

ด้านภาษา

ด้านคานวณ

ด้านเหตุผล

เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน

๖๖

6.1.1 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานผูเ้ รียนระดับชาติ
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561
ปีการศึกษา
2560

ความสามารถ

ปีการศึกษา
2561

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา

ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน
เปรียบเทียบผลการประเมิ นการท สอบ ามสามารถ น านผเรียนระ บ าติ

(National Test : NT) ละรอยละผลตางระ างปการศึ กษา
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

53.77

51.17 51.75

49.76
45.14

41.70

50.04

47.74

๖๗

๗. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
7.1 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561
7.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
ระดับ/รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)
ระดับประเทศ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

๖๘

7.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561
ปีการศึกษา
2560

รายวิชา/ปีการศึกษา

ปีการศึกษา
2561

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการท สอบระ บ าติ
ขน น าน (O-NET) น ป
ระ างปการศึกษา
47.74
50.04
47.74
50.04
51.75
51.17
41.70
45.14
49.76
53.77
0.00 20.00 40.00 60.00

…

…

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา

๖๙

7.2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2561
7.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
ระดับ/รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)
ระดับประเทศ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

๗๐

7.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561
ปีการศึกษา
2560

รายวิชา/ปีการศึกษา

ปีการศึกษา
2561

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการท สอบระ บ าติขน น าน (O-NET) น
ม
ระ างปการศึกษา
47.74
50.04
47.74

50.04
51.75
51.17

41.70
45.14
49.76
53.77

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

๗๑

7.3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561
7.3.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
ระดับ/รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)
ระดับประเทศ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

๗๒

7.3.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561
ปีการศึกษา
2560

รายวิชา/ปีการศึกษา

ปีการศึกษา
2561

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการท สอบระ บ าติขน น าน (O-NET) น ม
ระ างปการศึกษา
47.74
50.04
47.74

50.04
51.75
51.17
41.70
45.14

49.76
53.77
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.0

๗๓

7.3.3 ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ
ที่

รายการ

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ*

๑. จานวนนักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
๒. จานวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ
๓. จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม
๔. จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
๕. จานวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ
๖. จานวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
๗. จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)
๘. จานวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
๙. จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น
๑๐. จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด

6. ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๙.

รายการ
อาคารเรียน
อาคารประกอบ
ห้องน้า/ห้องส้วม
สระว่ายน้า
สนามเด็กเล่น
สนามกีฬา
ฯลฯ

จานวน
……..... หลัง
……..... หลัง
……..... หลัง
……..... สระ
……..... สนาม
……..... สนาม
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

11.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ …..…มีประชากรประมาณ ...... คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ .....................อาชีพหลักของชุมชน คือ …………..…….… ส่วนใหญ่นับถือศาสนา ..........
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ........
11.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ………อาชีพหลัก คือ ...........................ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา……..ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ......... บาท
11.3 โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส………………………………………………………………………………………………………...................………
……………………………………………………………………………………………….........................................................……………
ข้อจากั ด………………………………………………………………………………………………………................……
………………………………………………………………………………………………….........................................................…………
(บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากชุมชน ผู้นาชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ)

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียน ……………………………….. จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕46 (ถ้าดาเนินการตาม
หลักสูตรอื่นๆให้ใส่หลักสูตรอื่นๆ ด้วย) โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง
ดังนี้
10.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย (ใส่โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา)
………………………………………………………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………………………..................................................................
ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ป.๑

ป.๒

จานวนชั่วโมง/ปี*
ป.๓
ป.๔

ป.๕

ป.๖

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมชั่วโมง
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ................. ชั่วโมง
 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่.........................................
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10.2 ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ม.๑

ม.๒

จานวนชั่วโมง/ภาคเรียน*
ม.๓
ม.๔

ม.๕

ม.๖

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
- วิทยาศาสตร์กายภาพ
สังคมศึกษา
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมชั่วโมง
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ................. ชั่วโมง
 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่.........................................
หมายเหตุ : *การจัดโครงสร้างรายวิชา ให้ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
11.1 ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด ....... ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจานวน …… เล่ม มีวารสาร/หนังสือพิมพ์
ให้บริการจานวน...........ฉบับ/วัน/สัปดาห์/เดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม -คืน ใช้ระบบ……………………………..
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จานวน...........เครื่อง มีจานวนนักเรียนที่ใ ช้
ห้องสมุด (ในปี การศึก ษาที่ รายงาน) เฉลี่ ย....... คน ต่อวั น คิ ดเป็นร้ อยละ...........ของนัก เรีย นทั้ ง หมด มี การ
ให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย...........คน ต่อปี (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
11.2 ห้องปฏิบัติการทั้งหมด .............. ห้อง จาแนกเป็น
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ………………. ห้อง
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ………………. ห้อง
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน ………………. ห้อง
4) ห้องอื่นๆ (ระบุ).......................
จานวน ………………. ห้อง
11.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จานวน .................... เครื่อง จาแนกเป็น
1) ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จานวน ………………. เครื่อง
2) ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
จานวน ………………. เครื่อง
โดยมี จ านวนนั ก เรี ย นที่ ใ ช้ บ ริ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต (ในปี ก ารศึ ก ษาที่ ร ายงาน)
เฉลี่ย...........คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ............ ของนักเรียนทั้งหมด
3) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(สานักงาน) จานวน ………………. เครื่อง
11.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

๑.
๒.
ฯลฯ
11.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

๑.
๒.
ฯลฯ
11.6 ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น ปราชญ์ช าวบ้ าน ผู้ ท รงคุณ วุฒิ วิท ยากร ที่ส ถานศึก ษาเชิ ญ มาให้ ความรู้ แก่ ค รู
นักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
ที่

ชือ่ -สกุล

๑.
๒.
ฯลฯ

ให้ความรู้เรือ่ ง

จานวนครั้ง/ปี
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
12.1 ผลงานดีเด่น
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

สถานศึกษา
ผู้บริหาร (ระบุชื่อ)
ครู (ระบุชื่อ)
นักเรียน (ระบุชื่อ)
12.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลสาเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ
(ระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ที่

ชือ่
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ

อธิบายตัวบ่งชี้ความสาเร็จ หรือระดับความสาเร็จ

๑2.๓ โครงการ/กิ จ กรรมพิ เ ศษ ที่ ด าเนิ น การตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีทผี่ ่านมา ปีการศึกษา.......(ปีการศึกษาที่แล้ว)
13.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน

ค่าเฉลี่ย
*

ระดับ
คุณภาพ
**

สรุปผลการ
ประเมิน
***

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภ าวะผู้นา และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่
เป็นมาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และเด็ ก มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ผู้ปกครองและชุมชน

* ให้ระบุค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้
** ให้ระบุระดับคุณภาพ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ตามผลประเมิน
*** ให้ระบุสรุปผลการประเมิน ได้แก่ ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน
จุดเด่น .......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา .........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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๑3.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน

ค่าเฉลี่ย
*

ระดับ
คุณภาพ
**

สรุปผลการ
ประเมิน
***

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ภ าวะผู้ น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึ ก ษามี จ านวนผู้ เ รี ย น มี ท รั พ ยากร และสภาพแวดล้ อ ม
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้ นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่
เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีค วามสามารถในการคิด และอยู่ร่ว มกันในสัง คมได้อย่างมี
ความสุข
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู แ ละผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ผู้ปกครองและชุมชน

* ให้ระบุค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้
** ให้ระบุระดับคุณภาพ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ตามผลประเมิน
*** ให้ระบุสรุปผลการประเมิน ได้แก่ ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน
จุดเด่น .......................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา .........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ..............................................................................................................................................................

๘๐

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑4.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาปฐมวัย

นาหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่ นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนิ น งานโครงการพิ เ ศษเพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทของ
สถานศึกษา
ตัว บ่ง ชี้ที่ ๑๒ ผลการส่ ง เสริ มพั ฒนาสถานศึ กษาเพื่อ ยกระดับ มาตรฐาน รัก ษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ...................คะแนน มีคุณภาพระดับ................
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก .........................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

๘๑
๑4.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

นาหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนิ น งานโครงการพิ เ ศษเพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่ ง เสริม พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ค วามเป็นเลิศ ที่ส อดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ...................คะแนน มีคุณภาพระดับ................
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก .........................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

๘๒

13. การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

14. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีของสถานศึกษา
16.๑ การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียน………………………………..................…….ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น …………… ฝ่าย
โดยแบ่งเป็น ฝ่าย……………………………………..……………………….….…….......................................................................
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ………………………………………………………………………………..……..
(เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA, SBM, SBMLD, เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ) และอธิบายการนามาใช้ใน
บริบทของสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน.................…………….

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน………………

๘๓
16.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
……………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………….........
……………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………………
พันธกิจ
……………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………….........
……………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………………
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์
..........................
2. ยุทธศาสตร์
..........................
3. ยุทธศาสตร์
..........................
4. ยุทธศาสตร์
..........................
5. ยุทธศาสตร์
..........................
ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา
1.1 กลยุทธ์..........................................................................
1.2 กลยุทธ์..........................................................................
ฯลฯ
2.1 กลยุทธ์..........................................................................
2.2 กลยุทธ์..........................................................................
ฯลฯ
3.1 กลยุทธ์..........................................................................
3.2 กลยุทธ์..........................................................................
ฯลฯ
4.1 กลยุทธ์..........................................................................
4.2 กลยุทธ์..........................................................................
ฯลฯ
5.1 กลยุทธ์..........................................................................
5.2 กลยุทธ์..........................................................................
ฯลฯ
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฯลฯ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
……………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
……………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
……………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………

๘๔

ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
ระดับคุณภาพ.............
กระบวนการพัฒนา.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน.......................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
....................................................................................................................................................
จุดเด่น.......(เขียนสรุปผลการดาเนินงานที่สะท้อนคุณภาพ)........................................................
....................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา......(เขียนข้อเสนอแนะที่สะท้อนคุณภาพในประเด็นสาคัญๆ)............................
....................................................................................................................................................
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ................................(เขียนข้อเสนอแนะที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น)...........................................................................................
....................................................................................................................................................
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ.............
กระบวนการพัฒนา....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน......................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
....................................................................................................................................................
จุดเด่น.......(เขียนสรุปผลการดาเนินงานที่สะท้อนคุณภาพ)........................................................
....................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา......(เขียนข้อเสนอแนะที่สะท้อนคุณภาพในประเด็นสาคัญๆ)............................
....................................................................................................................................................
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ................................(เขียนข้อเสนอแนะที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น)...........................................................................................
....................................................................................................................................................

๘๕
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ.............
กระบวนการพัฒนา.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน.......................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
....................................................................................................................................................
จุดเด่น.......(เขียนสรุปผลการดาเนินงานที่สะท้อนคุณภาพ)........................................................
....................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา......(เขียนข้อเสนอแนะที่สะท้อนคุณภาพในประเด็นสาคัญๆ)............................
....................................................................................................................................................
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ................................(เขียนข้อเสนอแนะที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น)...........................................................................................
....................................................................................................................................................
แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น
(เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน)
๑. ...............................................................................................................................................
๒. ...............................................................................................................................................
๓. ...............................................................................................................................................
ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
(เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน)
๑. ...............................................................................................................................................
๒. ...............................................................................................................................................
๓. ...............................................................................................................................................
ความต้องการและการช่วยเหลือ
(เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน)
๑. ...............................................................................................................................................
๒. ...............................................................................................................................................
๓. ...............................................................................................................................................

๘๖
1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ.............
กระบวนการพัฒนา.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
....................................................................................................................................................
จุดเด่น.......(เขียนสรุปผลการดาเนินงานที่สะท้อนคุณภาพ).......................................................
....................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา......(เขียนข้อเสนอแนะที่สะท้อนคุณภาพในประเด็นสาคัญๆ)............................
....................................................................................................................................................
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ................................(เขียนข้อเสนอแนะที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น)...........................................................................................
....................................................................................................................................................
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ.............
กระบวนการพัฒนา.....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
....................................................................................................................................................
จุดเด่น.......(เขียนสรุปผลการดาเนินงานที่สะท้อนคุณภาพ)........................................................
....................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา......(เขียนข้อเสนอแนะที่สะท้อนคุณภาพในประเด็นสาคัญๆ).............................
....................................................................................................................................................
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ................................(เขียนข้อเสนอแนะที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น)...........................................................................................
....................................................................................................................................................

๘๗

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ.............
กระบวนการพัฒนา.....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน.......................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
....................................................................................................................................................
จุดเด่น.......(เขียนสรุปผลการดาเนินงานที่สะท้อนคุณภาพ)........................................................
....................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา......(เขียนข้อเสนอแนะที่สะท้อนคุณภาพในประเด็นสาคัญๆ).............................
....................................................................................................................................................
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ................................(เขียนข้อเสนอแนะที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น)...........................................................................................
....................................................................................................................................................
แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น
(เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน)
๔. ...............................................................................................................................................
๕. ...............................................................................................................................................
๖. ...............................................................................................................................................
ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
(เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน)
๔. ...............................................................................................................................................
๕. ...............................................................................................................................................
๖. ...............................................................................................................................................
ความต้องการและการช่วยเหลือ
(เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน)
๔. ...............................................................................................................................................
๕. ...............................................................................................................................................
๖. ...............................................................................................................................................

๘๘

ส่วนที่ ๓
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ
แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ” สาหรับสถานศึกษา (ถ้ามี)
องค์ประกอบของการทารายงาน ประกอบด้วย
๑. ชื่อผลงาน
๒. วัตถุประสงค์
๓. แนวทาง/ขั้นตอนการดาเนินงาน
๔. ผลลัพธ์/ผลการดาเนินการ
๕. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๖. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
๗. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
แนวทางการพิจารณา มีดังนี้
๑. วิธีป ฏิบั ตินั้น ดาเนิน การบรรลุ ผลได้ส อดคล้อ งกับ ความคาดหวัง ของชุม ชนหรือ ผู้ปกครองที่ มีต่ อ
สถานศึกษา หรือเป็นวิธีปฏิบัติที่สร้างความพึงพอใจให้กับทุกคนในสถานศึกษาได้
๒. วิธีปฏิบัตินั้นผ่านกระบวนการนาไปใช้อย่างเป็นวงจร จนเห็นผลอย่างชัดเจนว่า ทาให้เกิดคุณภาพสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือกล่ าวอีกอย่างหนึ่งคือ วิธีปฏิบัตินั้นมีกระบวนการ PDCA จนเห็นแนวโน้มของตัวชี้วัด
ความสาเร็จที่ดีขึ้น
๓. สถานศึกษาสามารถบอกเล่าถึงวิธีปฏิบัตินั้นได้ว่า “ทาอะไร” (What) “ทาอย่างไร” (How) และ
“ทาไมจึงทา หรือ ทาไมจึงไม่ทา” (Why)
๔. ผลลัพธ์จากวิธีปฏิบัตินั้น เป็นไปตามองค์ประกอบ ข้อกาหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ
๕. วิธีปฏิบัตินั้น สามารถระบุได้ว่า เกิดจากปัจจัยสาคัญที่ชัดเจน และปัจจัยนั้นก่อให้เกิดการปฏิบัติ
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
๖. วิธีปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เช่น การเล่าเรื่อง (Storytelling) ในการถอด
บทเรียนจากการดาเนินการ

๘๙
แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สาหรับสถานศึกษา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผลงาน (Best Practices) ……………………………………………………………………………………………………………………
คาสาคัญ ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
ประจาปีการศึกษา..........................
1. บทนา
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงานในอดีต
ข้อ 1 บอกถึงสภาพที่เป็นอยู่ของโรงเรียนความต้องการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
พัฒนา หรือแก้ปัญหา และเมื่อนากระบวนการหรือวิธีหรือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ ทาให้เกิดผลสาเร็จอะไรบ้าง
สภาพทั่วไป
(การเขียนในส่วนนี้ ควรเขียนให้เร้าความสนใจ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะสาคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ …………………………………………………………………………………………………………………………
และ/หรือ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ………………………………….………………………………………………………………………
2. แนวทาง/ขั้นตอนการดาเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ขั้นที่ 1 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ………………………………………………………………………………………………………………………………
ขั้นที่ 2 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ………………………………………………………………………………………………………………………………
ขั้นที่ 3 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ………………………………………………………………………………………………………………….…………..
ขั้นที่ 4 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ………………………………………………………………………………………………………………………………
ขั้นที่ 5 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ………………………………………………………………………………………………………………………………
(หากมีมากกว่า 5 ขั้นตอนสามารถระบุวิธีที่ปฏิบัติเพิ่มเติมได้)
ลาดับขั้นตอนกระบวนการ
(เขียนเป็น Flow Chart)
ข้อ 2 เป็นการนาเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครอบคลุม ทาอะไร (What) ทาอย่างไร (How) และ ทาไมจึงทา (Why)
อาจเขียนเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ขั้นตอนการดาเนินงาน ส่วนที่สอง คือ แผนภูมิของระบบงานที่ทา วิธีการและนวัตกรรม
ที่เป็น Best Practices หรือ อาจเขียนบอกเล่าขั้นตอนการดาเนินงานจนสาเร็จเป็นผลงานที่ดีเลิศเป็นความเรียงก็ได้

๙๐
3. ผลลัพธ์/ผลการดาเนินการ
ระบุผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวชีว้ ัดที่กาหนดทั้งเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................
เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อ3 ผลการดาเนินงาน (ดีแค่ไหน) ทั้งนี้ ควรเน้น ตัวชี้วัดสาคัญต่างๆ ที่แสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจใช้
แผนภูมิหรือกราฟ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานจนเกิดผลสาเร็จ และอาจมีแผนงานในอนาคตด้วยก็ได้

๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อ ๔ กล่าวถึง สิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่ทาให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ รวมทั้งข้อพึงระวังมีอะไรบ้าง วิธีหรือแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ที่แสดงถึงรูปแบบ วิธีการที่ดีที่สุดในการดาเนินงานที่เกิดจากการปฏิบัติจริ ง
มีการตรวจสอบและประเมินผลจนประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย สามารถศึกษาเรียนรู้แนวคิดและ องค์ความรู้ของวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ แล้วนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีมาตรฐานได้

๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

๙๑

ภาคผนวก

 หลักฐาน ข้อมูลสาคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสาคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
 คาสัง่ แต่งตั้งคณะทางาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนระดับสถานศึกษา (จากเวบไซต์
http://www.localschool.in.th)
 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
ฯลฯ

คณะทำงำน
คณะที่ปรึกษำ
๑. นายสุทธิพงษ์
๒. นายทวี
๓. นายมนัส

จุลเจริญ
เสริมภักดีกุล
สุวรรณรินทร์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

รำยชื่อคณะทำงำนจัดทำคู่มือประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๑. นายสุพจน์
จิตร์เพ็ชร์
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. นายวีรพัฒน์
กุดแถลง
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
และนอกระบบ
สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
๓. นายวิเชียร
นุ้ยเย็น
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
๔. นายพุทธรัตน์
นัยวิกุล
ผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
๕. นางสาวนันทากร
คัมภีร์พงศ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๖. นางวิภาดา
จารุพนานนท์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗. นางสาวศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๘. นางรังสิมา
จันทะโชติ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
๙. นางจรรยารักษ์
โพธิ์ทองงาม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๑๐. นายจักรพันธ์
เศษสรรพ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
๑๑. นางสลิลนา
ภูมิพาณิชย์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
๑๒. นางกิ่งแก้ว
ใหม่สุวรรณ
ครูเชี่ยวชาญ
สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๑๓. นางสาวปราณี
เก่งการณ์
ครูชานาญการพิเศษ
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๑๔. นางดารา
มีรัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๕. นางสาววัลยา

เกษมศิริ

๑๖. นางสาวศิริรักษ์

นาคะ

๑๗. นางสาวภาวิดา

ทรงไชยธราเวช

๑๘. นายกานต์กวี

นครขวาง

๑๙. นายสุเมธ

สังข์ทอง

ครูชานาญการ
สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ครูชานาญการ
สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาท้องถิ่น
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

