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   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน..................................... ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  ได้ร่วมกันศึกษา 
วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน และแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ของส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาของสถานศึกษา พร้อมทั้ง
ก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและประเด็นพิจารณา เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน และประกาศค่าเป้าหมาย ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา และ
เตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 
 โรงเรียน................................... หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะใช้เป็นคู่มือแนวทางในการ
พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา รวมถึงเป็นเอกสาร
ส าหรับเป็นกรอบอ้างอิงเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่  ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครู
อาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษานิเทศก์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมใน
การจัดท าเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี ๑   
บทน ำ 

 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดใน

โลกได้ เป็นประโยชน์และสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ,๒๕๔๕) 
คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพของคน ที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา ในบริบทของ
สังคมไทยปัจจุบัน  รูปแบบการศึกษาส่วนใหญ่ จะเป็นการศึกษาในระบบ ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็น
หน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ ยังมีความเลื่อมล้ าแตกต่างกัน ทั้งในด้าน
งบประมาณ คุณภาพ  บุคลากร หรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความร่วมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุนของชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียง สถานศึกษา 
และการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด       
สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษา  อีกทั้งปัจจุบัน สถานศึกษามีอิสระในการบริหาร
จัดการด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามบริบท และความต้องการของตนเอง คุณภาพ
ผู้เรียน และคุณภาพในการบริหารจัดการ จึงมีความแตกต่างกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา  อันน าไปสู่การก าหนดให้มี
มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง การด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความ
มั่นใจ แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคง
รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้
เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและ
กากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๔๘) มาตรฐานในบริบทนี้จึงเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยองค์รวม การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาท าให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนา
คุณภาพเพราะสถานศึกษาทุกแห่งรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ที่ใด การก าหนดให้มีมาตรฐาน
การศึกษาจึงเป็นการให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา ๒ ประการ ได้แก่ ๑) สถานศึกษาทุกแห่งมี
เกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒) มาตรฐานท าให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่า
จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด นอกจากนี้ การก าหนดมาตรฐานยังเป็นการก าหนด     
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๒ 
 

ความคาดหวังที่ชัดเจนให้กับครู ผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมมือรวมพลังเพ่ือให้เกิดคุณภาพการศึกษา
ตามเป้าหมายที่ก าหนด มาตรฐานการศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมาย
ส าคัญที่สุดที่  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคนต้องรับรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึง
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น 
(accountability) 
 ทั้งนี้มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 ๑) ผู้เรียน ท าให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ตามความคาดหวังของสังคม และ
ประเทศชาติ  
 ๒) ครู ใช้มาตรฐานเป็นกรอบในการออกแบบการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ตามคุณลักษณะ และคุณสมบัติ ตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 ๓) ท้องถิ่น และสถานศึกษา ใช้มาตรฐานเป็นแนวทาง ร่วมมือกันในการจัดการศึกษา ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ๔) พ่อแม่ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้น าชุมชน ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ให้
ประชาชนได้รับทราบกระบวนการจัดการศึกษา การเรียนการสอนที่จะท าให้คนไทยในท้องถิ่น เข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อให้การจัดการศึกษา ช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 ๕) ประเทศชาติ ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือ ที่ท าให้คนในองค์กรประกอบของระบบการศึกษา
ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน สู่เป้าหมายเดียวกัน และท าให้เกิดภาพการจัดการศึกษาท่ีมีความหมาย 
 

แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

จากการศึกษางานวิจัย บทความ บทสัมภาษณ์ผู้น าทางการศึกษา ผู้บริหารดีเด่น ตลอดจนการ
แสดงความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลทั่วไป สรุปได้ว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
มีสิ่งส าคัญที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนหลายประการ ได้แก่ มีการก าหนดภารกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน   
มีการก ากับติดตามงานสม่ าเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาบ้านและชุมชนมีความใกล้ชิดและ
ไว้วางใจกัน มีการตั้งความคาดหวังของผลส าเร็จไว้สูง มีความเป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมือ
อาชีพ ทั้งครูและผู้บริหาร มีการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และให้เวลาผู้เรียนในการท างานกลุ่มมากขึ้น 
จัดสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นอย่างมีระเบียบ สะอาด และปลอดภัย มีการจัดหลักสูตรที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
เป้าหมาย ใช้กลวิธีในการประเมินที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ 
กระตือรือร้นในการท่ีจะเรียนรู้ จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรค
สาหรับความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน พัฒนางานอยู่บนพ้ืนฐานของการวิจัย ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี
อยู่อย่างเต็มที่และวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวคิดในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดังกล่าว ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าต้องเป็นมาตรฐาน
ที่ปฏิบัติง่าย ประเมินได้จริง กระชับและจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูล
ที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับชาติ ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพของผู้เรียน 
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๓ 
 

คุณภาพของกระบวนการบริหารและการจัดการและคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ 
(หมายถึง เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข (หมายถึงเป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา ๗ ที่ว่า                 “ใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิ ใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนร่วมและของประเทศชาติ รวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้
และเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้เพ่ือให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรู้
และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ    
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ได้ประกาศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทยยุคใหม่ว่า คนไทยยุคใหม่ต้องได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ประเทศชาติและเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ดังนั้นในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพของผู้เรียน จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาย่อย จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ๒) ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้น      
ในระดับ “ปานกลาง” ที่การมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
รวมทั้ง การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสู ง ได้แก่ 
ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่อง 
การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและการ
แก้ปัญหา การมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สาหรับด้านคุณลักษณะ    
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานในระดับ ปานกลาง” ที่การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ การมีสุขภาวะทางร่างการและจิตสังคม ส่วนคุณภาพ
มาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับ
ที่แตกต่างกัน ในเรื่อง ความภูมิในในท้องถิ่นและ ความเป็นไทย รวมทั้ง การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
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๔ 
 

๒. แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารคุณภาพ
ของสถานศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากร และด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาเน้นที่
การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสถานศึกษา รวมทั้งระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อน
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดี มีหลักสูตรสถานศึกษาจะมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
แนวทาง วิธีการและเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ซึ่งจะสะท้อนว่าผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ เจตคติและพฤติกรรมตามมาตรฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ หลักสูตรที่ดีควรค านึงถึงบริบทของผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน 
มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับ ความถนัด ความสามารถ
และความสนใจของผู้ เรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ เรียนตามขีด
ความสามารถท าให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา 
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ครูและบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด การพัฒนาครูและบุคลากร เน้นไปที่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพซึ่ง
ต้องมีการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการจ าเป็น อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบุคคลและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
สภาพแวดล้อมและ การบริการที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษา
ที่มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด มีแหล่งเรียนรู้ที่ เพียงพอ มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ท าให้ผู้เรียนด าเนินชีวิต
อยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จในการเรียน
ของผู้เรียนด้วย มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการมุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้ นต้น      
ในระดับ “ปานกลาง” ที่เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดและระบบบริหารจัดการ
คุณภาพสถานศึกษา ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม”       
จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่องการด าเนินการพัฒนาวิชาการ การพัฒนา
ครูและบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม รวมทั้งการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา 
 ๓. แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

การจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณภาพ
การจัดการศึกษา ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่ยอมรับกันว่าส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างแท้จริง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งเน้นที่การปฏิบัติ (active learning) 
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติที่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน มาตรฐาน
ด้าน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้น  ในระดับ “ปาน
กลาง” ที่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง รวมทั้งความสามารถในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการ



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน............................................ 
 

๕ 
 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและการน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้น
สูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน 
ในเรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน..............................  

๖ 
 

 ส่วนท่ี ๒   
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ ำนวน ๓ มำตรฐำน ได้แก่ 

มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน           
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ  
๒ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ

แก้ปัญหำ 
๓ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
๔ มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
6 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑ กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
๒ ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
๓ กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
๔ สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ ทุก

กลุ่มเป้ำหมำย  
๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน.......................................  

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน           ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน     

๑ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำร
คิดค ำนวณ  

นักเรียนร้อยละ ๗๕ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๗๖ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๗๗ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๗๘ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

๒ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๑ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๒ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๓ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

๓ 
มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

นักเรียนร้อยละ ๗๕ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึน้ไป 

นักเรียนร้อยละ ๗๖ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๗๗ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๗๘ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

๔ มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๑ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๒ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๓ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

๕ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

นักเรียนร้อยละ ๖๕ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๖๖ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๖๗ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๖๘ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

๖ 
มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๑ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๒ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๓ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

 
 
 
 
๗ 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน.......................................  

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน (ต่อ)          ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     

๑ 
กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๑ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๒ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๓ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

๒ 
ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๑ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๒ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๓ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

๓ กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๑ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๒ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๓ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

๔ สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๑ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๒ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๓ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
๘ 

 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน.......................................  

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 

๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน 

ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 

๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบ

ด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 

๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำร

จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดบัดี ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 

๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 

 
 
 
 
 
๙ 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน.......................................  

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ระดับ 3 ระดับดี ระดับ 4 ระดับดีเลิศ ระดับ 4 ระดับดีเลิศ ระดับ 4 ระดับดีเลิศ 

๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูร้อยละ ๗๕ 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ ๘0 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ 85 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ ๙๐ 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๘๐ 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ ๘๕ 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ ๙๐ 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ ๙๐ 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ครูร้อยละ 75         
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ 80       
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ 85 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ ๙๐ 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผล
มำพัฒนำผู้เรียน 

ครูร้อยละ 75        
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ ๘0       
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ 85 
 ได้ระดับดีขึน้ไป 

ครูร้อยละ ๙๐ 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 75         
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ 80       
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ 85 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

ครูร้อยละ ๙๐ 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 

๑๐ 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน........................................  

๑๑ 
 

 ส่วนท่ี ๓ 
     มาตรฐาน  ค าอธิบาย  และระดับคุณภาพโดยรวม 

 ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ค าอธิบาย  

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทยในการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
ประเด็นพิจารณา 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไปมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่าง 
เหมาะสม  

 ผู้เรียนร้อยละ๙0 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
 ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน........................................  

๑๒ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน มีพัฒนาการสูงขึ้น  และมีคุณภาพสูงกว่า

เป้าหมายที่ก าหนด 
 ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไปมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่

สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ 
4 

ดีเลิศ 
 ผู้เรียนร้อยละ ๘0 – ๘9 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนร้อยละ ๘0 – ๘9 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหา   
 ผู้เรียนร้อยละ ๘0 – ๘9 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ผู้เรียนร้อยละ ๘0 – ๘9 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
 ผู้เรียนร้อยละ ๘0 – ๘9 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน มีพัฒนาการสูงขึ้น หรือ มีคุณภาพสูงกว่า

เป้าหมายที่ก าหนด 
 ผู้เรียนร้อยละ ๘0 – ๘9 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่

สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ 
3 
ด ี

 ผู้เรียนร้อยละ ๗0 – ๗9 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนร้อยละ ๗0 – ๗9 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

 ผู้เรียนร้อยละ ๗0 – ๗9 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
 ผู้เรียนร้อยละ ๗0 – ๗9 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
 ผู้เรียนร้อยละ ๗0 – ๗9 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑท์ี่

สถานศึกษาก าหนด 
 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 ผู้เรียนร้อยละ ๗0 – ๗9 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

2 
ปานกลาง 

 ผู้เรียนร้อยละ 50 – ๖9 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 ผู้เรียนร้อยละ 50 – ๖9 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

 ผู้เรียนร้อยละ 50 – ๖9 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
 ผู้เรียนร้อยละ 50 – ๖9 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน........................................  

๑๓ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
 ผู้เรียนร้อยละ 50 – ๖9 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑท์ี่

สถานศึกษาก าหนด 
 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนต่ ากว่าป้าหมายที่ก าหนด แต่มีความพยายามใน

การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
 ผู้เรียนร้อยละ 50 – ๖9 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

 ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

 ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
 ผู้เรียนต่ ากวา่ร้อยละ 50  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
 ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนด 
 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด และไม่มีความพยายาม

ในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
 ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม ผู้เรียน คร ูผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
๒. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 
๓. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอย หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

- การบันทึกและสรุปผลการสังเกต และการสัมภาษณ์ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมหรือมีส่วนปฏิบัติกิจกรรม  
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน   
- ผลงาน ชิ้นงาน ของผู้เรียน 
- ประเมินและสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- เอกสาร/หลักฐานการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ และ 
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา 
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนชั้นที่มีการทดสอบปีปัจจุบัน และปีท่ีผ่านมา 
- สมุดบันทึก โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย 

ฯลฯ 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน........................................  

๑๔ 
 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวิธีการ
รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก รวมทั้งไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและ
สังคม 

 
ประเด็นพิจารณา 

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด        

 ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป มีความภูมิใจในท้องถิ่น เหน็คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด  
4 

ดีเลิศ 
 ผู้เรียนร้อยละ ๘0 – ๘9 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนร้อยละ ๘0 – ๘9 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 
 ผู้เรียนร้อยละ ๘0 – ๘9 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ผู้เรียนร้อยละ ๘0 – ๘9 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด 
๓ 
ดี 

 ผู้เรียนร้อยละ ๗0 – ๗9 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนร้อยละ ๗0 – ๗9 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ผู้เรียนร้อยละ ๗0 – ๗9 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ผู้เรียนร้อยละ ๗0 – ๗9 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด 
๒ 

ปานกลาง 
 ผู้เรียนร้อยละ ๕0 – ๖9 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนร้อยละ ๕0 – ๖9 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 
 ผู้เรียนร้อยละ ๕0 – ๖9 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน........................................  

๑๕ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
  ผู้เรียนร้อยละ ๕0 – ๖9 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด 
๑ 

ก าลัง
พัฒนา 

 ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕0 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕0 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 
 ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕0 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕0 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม ผู้เรียน คร ูผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
๒. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 
๓. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอย หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

- หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมหรือมีส่วนปฏิบัติกิจกรรม  
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน   
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- สรุปผลการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
- ข้อมูลพัฒนาการด้านน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของผู้เรียน
รายบุคคล 
- ข้อมูลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนรายบุคคล  
- สมุดบันทึกความด ี
- ข้อมูลสารสนเทศ สถิติของโรงเรียน ได้แก่ การเจ็บป่วย การใช้ห้องพยาบาล 
ข้อมูลจากฝ่ายปกครอง สถิติการมาเรียน 
- สมุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- เอกสารข้อมูล สารสนเทศ แบบบันทึกระเบียนสะสมทางการเรียน 
- แบบรายงานผลการดูแลป้องกันสิ่งเสพติดของโรงเรียน 
- โครงการ / กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล่ ของนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน........................................  

๑๖ 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ค าอธิบาย 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
ประเด็นพิจารณา  

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล  แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
และเป็นแบบอย่างได้ 

 ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 ครูและบุคลากร ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน........................................  

๑๗ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ 

ดีเลิศ 
 

 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล  แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 ครูและบุคลากร ร้อยละ 70-79 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

๓ 
ดี 
 

 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ครูและบุคลากร ร้อยละ 60-69 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
๒ 

ปานกลาง 
 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการ

ปฏิบัติ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ครูและบุคลากร ร้อยละ 50-59 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
๑ 

ก าลังพัฒนา 
 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด ขาดความชัดเจน ไม่

สามารถตรวจสอบได้ 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน........................................  

๑๘ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
 ครูและบุคลากร น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ ์

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- รายงานโครงการ/กิจกรรม  
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
- เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
- ค าสั่งของโรงเรียน  
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน  
- แฟ้มสะสมงานของครู  
- แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน  
- ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร ป้ายแสดงแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม ป้ายนิเทศติดตามก ากับงาน 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ   
- อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ/วัสดุอุปกรณ์  สภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ 

 
 
  



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน........................................  

๑๙ 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ค าอธิบาย 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 
ประเด็นพิจารณา 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

 ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่ 

 ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 ครูร้อยละ 80ขึ้นไป มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๔ 
ดีเลิศ 

 

 ครูร้อยละ 70-79 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน........................................  

๒๐ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
 ครูร้อยละ 70-79 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา

ท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ครูร้อยละ 70-79  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้

ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ครูร้อยละ 70-79  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้

เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๓ 
ดี 
 

 ครูร้อยละ 60-69 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐาน          
การเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  

 ครูร้อยละ 60-69 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ครูร้อยละ 60-69 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูร้อยละ 60-69 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
๒ 

ปานกลาง 
 ครูร้อยละ 50 - 59 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐาน          

การเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  

 ครูร้อยละ 50-59 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ครูร้อยละ 50-59 ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
๑ 

ก าลัง
พัฒนา 

 ครตู่ ากว่าร้อยละ 50  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐาน          
การเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 ครูต่ ากว่าร้อยละ 50  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 ครตู่ ากว่าร้อยละ 50  ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 
 
 
  



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน........................................  

๒๑ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- รายงานวิจัยชั้นเรียน 
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- แบบบันทึกการใช้ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- แบบบันทึกการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
- แบบส ารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ  

 

 
 



 

 

๒๒ 
 

ส่วนท่ี ๔ 
รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพิจารณา 

และเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

------------------ 
มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของผู้เรียน   
        ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นย่อยที่  ๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  เขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ   
ค าอธิบาย 
           ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 
ระดับชั้น โดยแยกแยะข้อเท็จจริง รายละเอียด จัดกลุ่มข้อมูล จัดกลุ่มความคิด เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ และสื่อสารเพ่ือเสนอความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ ดู โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 ประเด็นพิจารณา 

 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
 ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละ 
              ระดับชั้น  

  ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ตามเกณฑ์ สพฐ. สูงกว่าร้อยละ 90      

๔ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ตามเกณฑ์ สพฐ. ร้อยละ 80-89        

๓ 
ดี 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ตามเกณฑ์ สพฐ. ร้อยละ 70-79 

๒ 
ปานกลาง 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ตามเกณฑ์ สพฐ. ร้อยละ 50-69          

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ตามเกณฑ์ สพฐ. ต่ ากว่าร้อยละ 50          

 
 
 
 



 

 

๒๓ 
 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผลการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร ระดับคุณภาพดีมาก  

๔ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผลการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน ระดับคุณภาพดี 

๓ 
ดี 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผลการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน ระดับคุณภาพพอใช้ 

๒ 
ปานกลาง 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผลการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน ระดับคุณภาพปรับปรุง 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผลการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน ต่ ากว่าระดับคุณภาพปรับปรุง   

 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ระดับ
คุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

๔ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ระดับ
คุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80-89 

๓ 
ดี 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ระดับ
คุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 70-79 

๒ 
ปานกลาง 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ระดับ
คุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 50-69 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ระดับ
คุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนด ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๔ 
 

๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ระดับคุณภาพตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 90 ขึ้นไป   

๔ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ระดับคุณภาพตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 80-89   

๓ 
ดี 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ระดับคุณภาพตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 70-79   

๒ 
ปานกลาง 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ระดับคุณภาพตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 50-69   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ระดับคุณภาพตามที่
สถานศึกษาก าหนด ต่ ากว่าร้อยละ 50   

 
สรุประดับคุณภาพ  

ประเด็นพิจารณา 
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
 ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละ 
              ระดับชั้น  

  ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3   

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80-89 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๓ 
ดี 

ร้อยละ 70-79 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๒ 
ปานกลาง 

ร้อยละ 50-69 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพ 3  ขึ้นไป ต่ ากว่าร้อยละ 50   

 
 

 
  



 

 

๒๕ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
ประเด็นพิจารณาที่  ๑ – ๔    
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาความสามารถของผู้เรียนในแต่ละประเด็นแล้วท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับ  
            ตามความเป็นจริง 
โรงเรียน.............................................      ชั้น .................. 

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเด็นที่ ๑ 
ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การอ่าน เขียนได้
เหมาะสมตาม
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

ประเด็นที่ ๒ 
ผู้เรียนมี

ความสามารถใน
การสื่อสาร
ภาษาไทยได้
เหมาะสมตาม

เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

ประเด็นที่ ๓ 
ผู้เรียนมี

ความสามารถใน
การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตาม

เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

ประเด็นที่ ๔ 
ผู้เรียนมี

ความสามารถ
ในการคิด

ค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 
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ร่องรอย/เอกสาร/ 
แหล่งข้อมลู 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑                       - บันทึกการอ่าน 

- แบบสรุปรายงาน
การอ่าน 
- เอกสารการวัด
และประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
- ช้ินงาน ผลงาน
นักเรียน 
- รายงานโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนสามารถ 
อ่านออกเขียนได ้
- สังเกตพฤติกรรม
การเรียนของผู้เรียน 
-แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 
-แบบประเมินการ 
อ่านคิดวิเคราะห ์

๒                       
๓                       
๔                       
๕                       
๖                       
๗                       
๘                       
๙                       
๑๐                       
๑๑                       
๑๒                       
๑๓                       
๑๔                       
๑๕                       
๑๖                       
๑๗                       
๑๘                       
๑๙                       
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  3  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป  
สรุประดับคุณภาพ   

ลงชื่อ..................................ผูป้ระเมิน  ลงชื่อ.............................ผู้ประเมิน  ลงชื่อ................................ผู้ประเมิน 
     (..................................)               (..................................)                 (..................................) 



 

 

๒๖ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 
 มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
         ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        ประเด็นพิจารณาที ่ ๑ - ๔  

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ 

ป.๑     
ป.๒     
ป.๓     
ป.๔     
ป.๕     
ป.๖     
ม.๑     
ม.2     
ม.๓     

     
     

สรุปภาพรวม     
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 
    (..........................................)          (............................................)



 

 

๒๗ 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
ประเด็นพิจารณาที่  ๒  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                            ความคิดเห็น แก้ปัญหา   
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 
 ประเด็นพิจารณา 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิดและด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับคุณภาพดีมาก  

๔ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิดและด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับคุณภาพดี  

๓ 
ดี 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิดและด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับคุณภาพพอใช้  

๒ 
ปานกลาง 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิดและด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับคุณภาพปรับปรุง  

๑ 
ก าลัง
พัฒนา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิดและด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ต่ ากว่าระดับคุณภาพปรับปรุง 

 



 

 

๒๘ 
 

สรุประดับคุณภาพ  
ประเด็นพิจารณา 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3   

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80-89 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๓ 
ดี 

ร้อยละ 70-79 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๒ 
ปานกลาง 

ร้อยละ 50-69 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพ 3  ขึ้นไป ต่ ากว่าร้อยละ 50   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๙ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่  ๒  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                            ความคิดเห็น แก้ปัญหา  
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาความสามารถของผู้เรียนตามประเด็นที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย   
             ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
โรงเรียน............................................................     ชั้น .................. 
เลขที่ ชื่อ – สกุล  ระดับคุณภาพ 

ร่องรอย/หลักฐาน 
1 2 ๓ 4 5 

๑       - ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
- บันทึกการท างาน/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
- ร่องรอยกิจกรรม โครงการ รายงาน
โครงการด้านวชิาการ 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลด
เวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการพัฒนาการจดักิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างาน
ร่วมกัน 
-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

       
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  3  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป  
ระดับคุณภาพ   

   
       ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(.........................................) 
 



 

 

๓๐ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แบบสรุประดับคุณภาพ   

 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่  ๒   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็น แก้ปัญหา   

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียน ที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ 

ป.๑     
ป.๒     
ป.๓     
ป.๔     
ป.๕     
ป.๖     
ม.๑     
ม.2     
ม.๓     

     
     

สรุปภาพรวม     
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 
    (..........................................)          (............................................)



 

 

๓๐ 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
ประเด็นพิจารณาที่  3   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต  

 
ประเด็นพิจารณา 
 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
 ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
 ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการน าแนวความคิด มาท าโครงการโครงงานชิ้นงาน ผลผลิต 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พร้อมอธิบายแนวคิด มีชิ้นงานชัดเจน สามารถน าไปใช้ 
และเผยแพร่ผลงาน  

๔ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พร้อมอธิบายแนวคิดได้  

๓ 
ด ี

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม     

๒ 
ปานกลาง 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม    

๑ 
ก าลัง
พัฒนา 

ผู้เรียนไม่มีมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม    

 
 
 
 
 
 



 

 

๓๑ 
 

สรุประดับคุณภาพ  
ประเด็นพิจารณา 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
   ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการน าแนวความคิด มาท าโครงการโครงงานชิ้นงาน 
ผลผลิต 

  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3   

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80-89 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๓ 
ดี 

ร้อยละ 70-79 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๒ 
ปานกลาง 

ร้อยละ 50-69 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพ 3  ขึ้นไป ต่ ากว่าร้อยละ 50   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๒ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่  ๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม       
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาความสามารถของผู้เรียนตามประเด็นที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย    
             ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
โรงเรียน...............................................      ชั้น .................. 
เลขที่ ชื่อ – สกุล  ระดับคุณภาพ 

ร่องรอย/หลักฐาน 
1 2 ๓ 4 5 

๑       ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ  เช่น 
โครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต ฯลฯ 
-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       
๒๑       

       
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  3  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป  
ระดับคุณภาพ  

         ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 
(.........................................) 



 

 

๓๓ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม       

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ 

ป.๑     
ป.๒     
ป.๓     
ป.๔     
ป.๕     
ป.๖     
ม.๑     
ม.2     
ม.๓     

     
     

สรุปภาพรวม     
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 
    (..........................................)          (............................................)



 

 

๓๔ 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
ประเด็นพิจารณาที่ ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมใน

ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 

ประเด็นพิจารณา 
 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมใน 
ด้านการเรียนรู้ 
 ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมใน 
ด้านการสื่อสาร 
 ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผลการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับคุณภาพดีมาก  

๔ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผลการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับคุณภาพดี 

๓ 
ดี 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผลการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับคุณภาพพอใช้ 

๒ 
ปานกลาง 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผลการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับคุณภาพปรับปรุง 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผลการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ต่ ากว่าระดับคุณภาพปรับปรุง 



 

 

๓๕ 
 

สรุประดับคุณภาพ  
ประเด็นพิจารณา 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมใน ด้านการเรียนรู้ 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมใน ด้านการสื่อสาร 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3   

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80-89 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๓ 
ดี 

ร้อยละ 70-79 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๒ 
ปานกลาง 

ร้อยละ 50-69 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพ 3  ขึ้นไป ต่ ากว่าร้อยละ 50   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๖ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาความสามารถของผู้เรียนตามประเด็นที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     
              ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
โรงเรียน..............................................      ชั้น .................. 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ระดับคุณภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

5 4 3 ๒ ๑ 
๑       ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น 

-บันทึกการท างาน/ชิ้นงาน/ผลงาน
นักเรียน 

-โครงงาน 

-การน าเสนองาน/โครงงาน 

-สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
-รายงานโครงการ 
-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  3  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป  
ระดับคุณภาพ  

 
         ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(.........................................) 
 



 

 

๓๗ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่  ๔  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียน ที่ได้ระดับ 

3 ขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ 

ป.๑     
ป.๒     
ป.๓     
ป.๔     
ป.๕     
ป.๖     
ม.๑     
ม.๒     
ม.๓     

     
     

สรุปภาพรวม     
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 
    (..........................................)          (............................................)



 

 

๓๘ 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
           ประเด็นพิจารณาที่ ๕   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 

  
ประเด็นพิจารณา 

ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1-ม.3 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.3 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.3 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.1-ม.3 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น ป.1-ม.3 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ป.1-ม.3 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ชั้น ป.1-ม.3 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-ม.3 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

๔ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 75-79 

๓ 
ด ี

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ ๖๕ - ๗๔ 

๒ 
ปานกลาง 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ ๕๐ - ๖๔   

๑ 
ก าลัง
พัฒนา 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

 
หมายเหตุ  เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด คือ ร้อยละของนักเรียนได้ผลการเรียนตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป 
 



 

 

๓๙ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ)    
ประเด็นพิจารณาที่ ๕   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาความสามารถของผู้เรียนในแต่ละประเด็นแล้วท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับ  
            ตามความเป็นจริง 
โรงเรียน.............................................      ชั้น .................. 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
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ขึ้น
ไป

 

 
ร้อ

ยล
ะข

อง
ผล

กา
รเร

ียน
ที่ไ

ด้
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

 
 

ร่องรอย/
เอกสาร/ 

แหล่งข้อมลู 

๑            -แบบบันทึกผล
การเรียน
รายบุคคล 
-แบบประเมิน
คุณภาพผู้เรียน 
-ฯลฯ 
 

๒            
๓            
๔            
๕            
๖            
๗            
๘            
๙            
๑๐            
๑๑            
๑๒            
๑๓            
๑๔            
๑๕            
๑๖            
๑๗            
๑๘            
๑๙            
๒๐            
รวมร้อยละ   
ค่าเฉลี่ยร้อยละ   

ลงชื่อ..................................ผูป้ระเมิน  ลงชื่อ.............................ผู้ประเมิน  ลงชื่อ................................ผู้ประเมิน 
     (..................................)               (..................................)                 (..................................) 
  



 

 

๔๐ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แบบสรุประดับคุณภาพ    

 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๕    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่

ได้ผลการเรียน  ๓ ขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ 

ป.๑    
ป.๒    
ป.๓    
ป.๔    
ป.๕    
ป.๖    
ม.๑    
ม.๒    
ม.๓    

    
    

สรุปภาพรวม    
 
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 
    (..........................................)          (............................................)



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๓๘ 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
ประเด็นพิจารณาที่ 6  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคตทิี่ดีต่องานอาชีพ  
 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน ในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ

ท างานหรืองานอาชีพ 
 

ประเด็นพิจารณา 
 ๑. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๒. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น      
ที่สูงขึ้น 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติทีดตี่อการท างาน งานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น สามารถเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติทีดีต่อการท างาน งานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น  

๓ 
ดี 

ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการท างาน งานอาชีพ  

๒ 
ปานกลาง 

ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานและทักษะต่อการท างานอยู่ใน
ระดับน้อย 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนขาดความรู้พ้ืนฐานและทักษะต่อการท างาน งานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๓๙ 
 

สรุประดับคุณภาพ  
ประเด็นพิจารณา 
๑. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๒. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น      

ที่สูงขึ้น 
  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3   

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80-89 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๓ 
ดี 

ร้อยละ 70-79 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๒ 
ปานกลาง 

ร้อยละ 50-69 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพ 3  ขึ้นไป ต่ ากว่าร้อยละ 50   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๔๐ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่  6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาความสามารถของผู้เรียนตามประเด็นที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย    ให้ตรง     
             กับตามความเป็นจริง 
โรงเรียน............................................      ชั้น .................. 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ระดับคุณภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

1 2 3 4 5 
๑       -รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม

ลดเวลาเรียนฯ 

- รายงานข้อมูลการแนะแนวการศึกษา
ต่อและอาชีพ 

- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ 
-กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมกลุ่ม 
-กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
- หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร
เพ่ิมเติม/หลักสูตรอาชีพ/หลักสูตรระยะ
สั้น 
-ประเมินผลงาน/ทักษะการท างาน 
-ชิ้นงาน 
ฯลฯ 
 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  3  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป  
ระดับคุณภาพ  

      
    ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(.........................................) 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๔๑ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            ประเด็นพิจารณาที่   6   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียน ที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ 

ป.๑     
ป.๒     
ป.๓     
ป.๔     
ป.๕     
ป.๖     
ม.๑     
ม.2     
ม.๓     

     
     

สรุปภาพรวม     
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                 ลงชือ่............................................กรรมการและเลขานุการ 

(..........................................)          (............................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๔๒ 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 
๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑   มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  
 
ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   
 
ประเด็นพิจารณา 
 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนดในภาพรวม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ดังนี้ 

๑.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู ้
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งม่ันในการท างานและ ท างานเป็นทีม 
๗.  รักความเป็นไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๘.  มีจิตสาธารณะ 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละค่านิยมที่ดี เป็นแบบอย่าง ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่าร้อยละ 90  

๔ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละค่านิยมที่ดี เป็นแบบอย่าง ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 80-89 

๓ 
ดี 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละค่านิยมที่ดี เป็นแบบอย่าง ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 70-79  

๒ 
ปานกลาง 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละค่านิยมที่ดี เป็นแบบอย่าง ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 50-69  

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละค่านิยมที่ดี เป็นแบบอย่าง ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต่ ากว่าร้อยละ 50  

 
หมายเหตุ  ใช้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ “ระดับดี” ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ  



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๔๓ 
 

สรุประดับคุณภาพ  
ประเด็นพิจารณา 

 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนดในภาพรวม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ดังนี้ 

๑.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู ้
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งม่ันในการท างานและ ท างานเป็นทีม 
๗.  รักความเป็นไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3   

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80-89 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๓ 
ดี 

ร้อยละ 70-79 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๒ 
ปานกลาง 

ร้อยละ 50-69 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพ 3  ขึ้นไป ต่ ากว่าร้อยละ 50   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๔๔ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด   
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามประเด็นที่ก าหนดแล้ว 
            ท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
โรงเรียน...............................................      ชั้น .................. 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ระดับคุณภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

1 2 3 4 5 
๑       -สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะ

และค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เช่น 
 - การเข้าแถว 

 - การแสดงความเคารพ 

 - การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ฯ 

  - รายงานการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ค่านิยม 

   หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

 - รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ตามอัตลักษณ์  
 - รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 - สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดท า
โครงงานคุณธรรม การเรียน อ่ืนๆ 
-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  3  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป  
ระดับคุณภาพ  

        
  ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(.........................................) 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๔๕ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด    
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียน ที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ 

ป.๑     
ป.๒     
ป.๓     
ป.๔     
ป.๕     
ป.๖     
ม.๑     
ม.2     
ม.๓     

     
     

สรุปภาพรวม     
 
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                 ลงชือ่............................................กรรมการและเลขานุการ 

(..........................................)          (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๔๖ 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 

 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
 
ค าอธิบาย 
           ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 
ประเด็นพิจารณา 

 ๑.ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
๒.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
๓. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสมใน

ชีวิตประจ าวัน 
 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง  

๔ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีของท้องถิ่นบ่อยครั้ง  

๓ 
ดี 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีของท้องถิ่น บางครั้ง 

๒ 
ปานกลาง 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย  

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย   

 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๔๗ 
 

สรุประดับคุณภาพ  
ประเด็นพิจารณา 
 ๑.ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

๒.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
๓. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสมใน

ชีวิตประจ าวัน 
  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3   

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80-89 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๓ 
ดี 

ร้อยละ 70-79 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๒ 
ปานกลาง 

ร้อยละ 50-69 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพ 3  ขึ้นไป ต่ ากว่าร้อยละ 50   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๔๘ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามประเด็นที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     
               ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
โรงเรียน............................................................. .................   ชั้น .................. 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล  ระดับคุณภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

1 2 3 4 5 
๑       - การสัมภาษณ์การสอบถาม 

- การสังเกตพฤติกรรม 

- การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
- ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ 

- ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- สังเกตพฤติกรรมทีส่ะท้อนคุณลักษณะและ

ค่านิยมของผู้เรียน  เช่น  
  - การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ฯ 

  - รายงานการส่งเสริมพัฒนาใหผู้เ้รียนมี
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

 - รายงานโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธตามอัต
ลักษณ์  
 - รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  - สัมภาษณ์นักเรียนเกีย่วกับการจัดท า
โครงงานคุณธรรม การเรยีน อ่ืนๆ 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  3  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป  
ระดับคุณภาพ  

   
       ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(.........................................) 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๔๙ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่  ๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียน ที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ 

ป.๑     
ป.๒     
ป.๓     
ป.๔     
ป.๕     
ป.๖     
ม.๑     
ม.2     
ม.๓     

     
     

สรุปภาพรวม     
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                 ลงชือ่............................................กรรมการและเลขานุการ 

(..........................................)          (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๕๐ 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 3 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 

ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 
  
 ประเด็นพิจารณา 

 ๑.ผู้เรียนแสดงมารยาทท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 
๒.ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
๓. ผู้เรียนปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคม 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีมารยาทที่เหมาะสม เห็นคุณค่า และปรับตัว ยอมรับ อยู่รวมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี  
 

๔ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีมารยาทที่เหมาะสม และปรับตัว ยอมรับ อยู่รวมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี  
 

๓ 
ดี 

ผู้เรียนมีมารยาทที่เหมาะสม ยอมรับ อยู่รวมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี  
 

๒ 
ปานกลาง 

ผู้เรียนสามารถอยู่รวมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี  
 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนไม่สามารถอยู่รวมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี  
 

 

 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๕๑ 
 

สรุประดับคุณภาพ  
ประเด็นพิจารณา 
 ๑.ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

๒.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
๓. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสมใน

ชีวิตประจ าวัน 
  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3   

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80-89 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๓ 
ดี 

ร้อยละ 70-79 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๒ 
ปานกลาง 

ร้อยละ 50-69 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพ 3  ขึ้นไป ต่ ากว่าร้อยละ 50   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๕๒ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามประเด็นที่ก าหนดแล้วท า 
            เครื่องหมาย    ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
 โรงเรียน........................................................ .......    ชั้น .................. 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ระดับคุณภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

5 4 ๓ ๒ ๑ 
๑       - การสัมภาษณ์การสอบถาม 

- การสังเกตพฤติกรรม 

- การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
- ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ 

- ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- สังเกตพฤติกรรมทีส่ะท้อนคุณลักษณะและ

ค่านิยมของผู้เรียน  เช่น  
       การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ฯ 

 - รายงานโครงการโรงเรยีนคุณธรรม จริยธรรม
ต้นแบบ 

 - รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ค่านิยม   หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

 - รายงานโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธตามอัต
ลักษณ์  
 - รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

  - สัมภาษณ์นักเรียนเกีย่วกับการจัดท า
โครงงานคุณธรรม การเรยีน อ่ืนๆ 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  3  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป  
ระดับคุณภาพ  

 
         ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(.........................................) 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๕๓ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียน ที่ได้ระดับ 

3 ขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ 

ป.๑     
ป.๒     
ป.๓     
ป.๔     
ป.๕     
ป.๖     
ม.๑     
ม.2     
ม.๓     

     
     

สรุปภาพรวม     
 
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                 ลงชือ่............................................กรรมการและเลขานุการ 

(..........................................)          (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๕๔ 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่  4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
 
ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
   
 ประเด็นพิจารณา 

 ๑. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
๒. ผู้เรียนแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย 
๓. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  

๔ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  

๓ 
ดี 

ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย  

๒ 
ปานกลาง 

ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม ไม่กล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจใน
ตัวเอง  

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม ไม่กล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจใน
ตัวเอง ขาดปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๕๕ 
 

สรุประดับคุณภาพ  
ประเด็นพิจารณา 
 ๑. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 

๒. ผู้เรียนแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย 
๓. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3   

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80-89 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๓ 
ดี 

ร้อยละ 70-79 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๒ 
ปานกลาง 

ร้อยละ 50-69 ของผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนที่มีระดับคุณภาพ 3  ขึ้นไป ต่ ากว่าร้อยละ 50   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๕๖ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๔  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามประเด็นที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย   
                ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
โรงเรียน....................................................................    ชั้น .................. 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ระดับคุณภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

1 2 3 4 5 
๑       - บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง นักเรียน 

- บันทึกการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 
- แฟ้มเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- แฟ้มเอกสารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
- ภาพกิจกรรม/ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- ภาพถ่าย/กิจกรรม 
- รายงานผลโครงการที่เกี่ยวข้อง 
- บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-ฯลฯ 
 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  3  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป  
ระดับคุณภาพ  

 
         ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(.........................................) 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๕๗ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               ประเด็นพิจารณาที่ ๔  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียน ที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ 

ป.๑     
ป.๒     
ป.๓     
ป.๔     
ป.๕     
ป.๖     
ม.๑     
ม.2     
ม.๓     

     
     

สรุปภาพรวม     
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                 ลงชือ่............................................กรรมการและเลขานุการ 

(..........................................)          (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๕๘ 
 

 
แบบสรุปผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(๔)  

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
 (๒) 

ก าลัง  
พัฒนา(๑) 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ  

     

๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

     

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
     

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ      

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด      
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย      
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม      

รวม  
รวมเฉลี่ย (รวมคะแนนที่ได้ หาร 10 )  

สรุประดับคุณภาพ (ใช้ค่าเฉลี่ย กรณีมีเศษ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปให้
ปัดขึ้น หากมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ้ง) 

 

แปลผล  
 

 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                 ลงชือ่............................................กรรมการและเลขานุการ 

(..........................................)          (............................................) 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  

 

๕๙ 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑  มีเป้าหมาย วิสัยทศัน ์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   

 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

ประเด็นพิจารณา 
๑.  สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
๒.  สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความ

ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
๓.  สถานศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และ

ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๔ 
ดีเลิศ 

มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้ องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ  

๓ 
ดี 

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

๒ 
ปานกลาง 

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน   

 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     ให้ตรงกับ ตามความเป็นจริง 

           
          ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ         ลงชื่อ........................................กรรมการ    
                (.........................................)                                         (.........................................) 

ลงชื่อ........................................กรรมการ                   ลงชื่อ........................................กรรมการและเลขานุการ    
                (.........................................)                                         (.........................................)

 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลัง
พัฒนา(๑) 

๑  มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน   

     - แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
  • การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาท าอย่างไร เพราะเหตุใด 
  • มีกระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาอย่างไร 
  • ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีส่วน
ร่วมอย่างไร 
• มีวิธีการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
 • สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร  
 • สถานศึกษาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น แผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี /มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา บันทึกการประชุม ฯลฯ 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
- จัดท าแผนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
- น าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
- ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 

  - ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  - บริหารอัตราก าลัง  

- การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา  
  - ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ระบบการนิเทศภายใน 
- บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๓ 
ดี 

มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๒ 

ปานกลาง 
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     ให้ตรงกับ ตามความเป็นจริง 

ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ         ลงชื่อ........................................กรรมการ    
                (.........................................)                                         (.........................................) 

ลงชื่อ........................................กรรมการ                   ลงชื่อ........................................กรรมการและเลขานุการ    
                (.........................................)                                         (.........................................)

 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

     - แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
คร ูบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์   
• มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
• หลักสูตรสถานศึกษา 
• แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
• แผนปฏิบัติการประจ าปี  /โครงการ กิจกรรม 
• เอการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
• เอกสารการนเิทศภายใน 
• รายงานโครงการ 
• รายงานประจ าป ี
• รายงานประเมินคณุภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
• ค าสั่ง/บันทึกการประชุม 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที ่3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

 
        ประเด็นพิจารณา 

๑. มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร   
    กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
๒. มีการบริหารจัดการหลักสูตรเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

๓ 
ดี 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒ 
ปานกลาง 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     ให้ตรงกับ ตามความเป็นจริง 

 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ         ลงชื่อ........................................กรรมการ    

                (.........................................)                                         (.........................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                   ลงชื่อ........................................กรรมการและเลขานุการ    

                (.........................................)                                         (.........................................)

 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

3. ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการ 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนฯ 
ตรวจเอกสาร 
•  คู่มือการบริหารวิชาการ  
•  หลักสูตรสถานศึกษา  
•  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
•  แผนการจัดการเรียนรู้ฯ 
•  เอกสารข้อมูลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
•  เอกสารหลักฐานผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนางาน
วิชาการ  

ฯลฯ 
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา 

 ๑.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
         ๒. สถานศึกษาจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ น ามาใช้ในการพัฒนางานอย่างชัดเจนต่อเนื่อง 

๔ 
ดีเลิศ 

ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

๓ 
ดี 

ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 

๒ 
ปานกลาง 

ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณาที ่๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภาพของครูรายบุคคลตามความเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลากร ระดับคุณภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 

5 4 ๓ ๒ ๑ 
๑       - การสัมภาษณ์ คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูบุคลากร 
ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ที่เกี่ยวข้อง 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

 

• แผนปฏิบัติการประจ าปี , โครงการ
กิจกรรม 
• รายงานประจ าปี 
• ค าสั่ง/บันทึกการประชุม 
• แฟ้มสะสมผลงานครู 
• รายงานอบรมการพัฒนาครู 

ฯลฯ 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       

       
       
       

จ านวนครูที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนครูที่ได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป  

สรุประดับคุณภาพ    
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 
    (..........................................)          (............................................)
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้                     
 
ค าอธิบาย                

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 
          ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  
๒. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยและเป็นแบบอย่างได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

๓ 
ดี 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒ 
ปานกลาง 

จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...........................  
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     ให้ตรงกับ ตามความเป็นจริง 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

  
๕  จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 

     - สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 
 • แผนปฏิบัติการประจ าปี , โครงการกิจกรรม 
 • รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จัด
สภาพแวดล้อม 
• แบบส ารวจและสรุปความพึงพอใจ 
- ตรวจสภาพแวดล้อมตามสภาพจริง เช่น อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้  
/ ห้องเรียน /ห้องปฏิบัติการ / สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ /ห้องสมุด ฯลฯ 

 

ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ         ลงชื่อ........................................กรรมการ    
                (.........................................)                                         (.........................................) 

ลงชื่อ........................................กรรมการ                   ลงชื่อ........................................กรรมการและเลขานุการ    
                (.........................................)                                         (.........................................)
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที ่๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
           และการจัดการเรียนรู้               
 
ค าอธิบาย 

       สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาโรงเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ บุคคล วิชาการ งานบริหารงานทั่วไป โดยมีศูนย์การข้อมูล
สารสนเทศ มีระบบจัดการการเรียนรู้  มีการบริหารทรัพยากร สื่อการเรียนรู้สารสนเทศ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ    

ประเด็นพิจารณา 
 ๑. มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

- การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ บุคคล 
วิชาการ งานบริหารงานทั่วไป                      

- ระบบ จัดการการเรียนรู้ มีการบริหารทรัพยากร สื่อการเรียนรู้สารสนเทศ 
- การใช้สื่อสารสนเทศ 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

๓ 
ดี 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๒ 
ปานกลาง 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนเฉพาะการจัดการเรียนรู้หรือการบริหารจัดการ 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ไม่มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     ให้ตรงกับ ตามความเป็นจริง 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน/ร่องรอย/แหล่งข้อมูล ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

  
๖  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

     - สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ 
การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการ 
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูล
เชิงประจักษ์  เช่น 
 • แผนปฏิบัติการประจ าปี , โครงการกิจกรรม 
 • รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์ / วารสารโรงเรียน 
• เว็บไซต์โรงเรียน  

ฯลฯ 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ         ลงชื่อ........................................กรรมการ  

                (.........................................)                                         (.........................................)        
ลงชื่อ........................................กรรมการ                   ลงชื่อ........................................กรรมการและเลขานุการ    

                (.........................................)                                         (.........................................)          
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แบบสรุปผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลัง
พัฒนา 

(๑) 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
     

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
     

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

     

รวม      
รวมเฉลี่ย (รวมคะแนนที่ได้ หาร 6 )  

สรุประดับคุณภาพ (ใช้ค่าเฉลี่ย กรณีมีเศษ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
ให้ปัดขึ้น หากมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ้ง) 

 

แปลผล  
 
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 
    (..........................................)          (............................................)
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

------------------------- 
  
ประเด็นพิจารณาที่ ๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป  
                           ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   
ค าอธิบาย  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

ประเด็นพิจารณา 
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

- มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
- จัดรูปแบบการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
- จ ัดให้ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ

ผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการเรียนรู้ทีส่ามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ มนีวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

๔ 
ดีเลิศ 

 

ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษามีแผนการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

๓ 
ดี 

ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการเรียนรู้ ทีส่ามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  

๒ 
ปานกลาง 

ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

--------------------- 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป  
                           ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภาพของครูรายบุคคลตามความเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลากร ระดับคุณภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 

5 4 ๓ ๒ ๑ 
๑       - การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู นักเรียน  

- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

• หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร  
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
• แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกผล  
 หลังการสอน 
• สื่อการเรียนการสอน 
• ผลงานนักเรียน 
• รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
• ภาพถ่าย 

                     ฯลฯ 
 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       

       
       
       
       

จ านวนครูที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนครูที่ได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป  

สรุประดับคุณภาพ    
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 
    (..........................................)          (............................................)
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) 

----------------------   
ประเด็นพิจารณาที่ ๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
ค าอธิบาย 
 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 

ประเด็นพิจารณา 
 ๑.  ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 

๒.  มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๓. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

ครูใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๔ 
ดีเลิศ 

ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๓ 
ดี 

ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

๒ 
ปานกลาง 

ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

--------------------- 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภาพของครูรายบุคคลตามความเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลากร ระดับคุณภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 

5 4 ๓ ๒ ๑ 
๑       - การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู นักเรียน  

- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

• แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกผล  
 หลังการสอน 
• สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการ
สอน 
• สื่อบันทึกการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
• ผลงานนักเรียน 
• ภาพถ่าย 

                     ฯลฯ 
 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       

       
       
       
       

จ านวนครูที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนครูที่ได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป  

สรุประดับคุณภาพ    
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 
    (..........................................)          (............................................)
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) 

----------------------   
ประเด็นพิจารณาที่ ๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ค าอธิบาย 
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

ประเด็นพิจารณา 
 ๑.  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครู
รักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

๒.  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓ 
ดี 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และเด็กรักที่จะเรียนรู้ 

๒ 
ปานกลาง 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ครูไม่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

--------------------- 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภาพของครูรายบุคคลตามความเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลากร ระดับคุณภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 

5 4 ๓ ๒ ๑ 
๑       - การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู นักเรียน  

- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

  •  แผนการจัดการเรียนรู้ 
  •  แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

• กิจกรรม/ โครงการที่เน้นการมี 
  ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
• ภาพถ่าย 
• แบบประเมินความพึงพอใจ 

                      
 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       

       
       
       
       

จ านวนครูที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนครูที่ได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป  

สรุประดับคุณภาพ    
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 
    (..........................................)          (............................................)
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) 

----------------------   
ประเด็นพิจารณาที่ ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา 
                          พัฒนาผู้เรียน 
ค าอธิบาย 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา 
 ๑.  ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

๒.  ครูมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ    
     เรียนรู ้
๓.  ครูน าผลจากการประเมิน/ทดสอบมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้   

 
ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

ครูตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  น าผลมา
พัฒนาผู้เรียน และเป็นแบบอย่างได ้

๔ 
ดีเลิศ 

 

ครูตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน น าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๓ 
ดี 

ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๒ 
ปานกลาง 

ครูตรวจสอบและประเมนิผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

--------------------- 
ประเด็นพิจารณาที่ ๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภาพของครูรายบุคคลตามความเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลากร ระดับคุณภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 

5 4 ๓ ๒ ๑ 
๑       - การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู นักเรียน  

- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

  •  แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกผล
หลังสอน 
  •  เครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียน 
  • แบบบันทึกการประเมินผลตามสภาพ
จริง 

• ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน 
• งานวิจัยที่ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       

       
       
       
       

จ านวนครูที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนครูที่ได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป  

สรุประดับคุณภาพ    
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 
    (..........................................)          (............................................)
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) 

---------------------------- 
ประเด็นพิจารณาที่ ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ 
                              จัดการเรียนรู ้
ค าอธิบาย 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา 
 ๑.  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
               การจัดการเรียนรู้ 

๒.  ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ  
     ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

๔ 
ดีเลิศ 

ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๓ 
ดี 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

๒ 
ปานกลาง 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ครูไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

--------------------- 
ประเด็นพิจารณาที่ ๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ 
                              จัดการเรียนรู ้
  
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภาพของครูรายบุคคลตามความเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลากร ระดับคุณภาพ 
ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 

5 4 ๓ ๒ ๑ 
๑       - การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู นักเรียน  

- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

•  ภาพถ่ายกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
    ทางวิชาชีพ 

•  บันทึก Logbook 
•  แบบบันทึกผลการปรับปรุงและ   
   พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       

       
       
       

จ านวนครูที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป  
ร้อยละของจ านวนครูที่ได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป  

สรุประดับคุณภาพ    
 

ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 
    (..........................................)          (............................................)



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๗๗ 
 

แบบสรุปผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
ยอด
เยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(๓) 

ปาน
กลาง 
(๒) 

ก าลัง
พัฒนา 

(๑) 
๑. ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     

๒. ครใูช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

     

๓. ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
๔. ครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
     

๕. ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     

รวม      
รวมเฉลี่ย (รวมคะแนนที่ได้ หาร 5 )  

สรุประดับคุณภาพ (ใช้ค่าเฉลี่ย กรณีมีเศษ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปให้
ปัดขึ้น หากมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ้ง) 

 

แปลผล  
 
ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ      ลงชือ่...............................................กรรมการ 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 
    (..........................................)          (............................................) 
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๗๘ 
 

ส่วนที่ ๕  
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ก หน้า ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กล่าวถึง “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
หมายความว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาโดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษ าที่
สถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์  ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลโดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดพร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือและ
แนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดส่งรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาพร้อมกับประเด็นต่างๆที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางใน
การประเมินคุณภาพภายนอกส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นๆเพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไปทั้งนี้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) อาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงานด าเนินการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 
 ๑) สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
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๗๙ 
 

มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดพร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  (Self 
Assessment Report: SAR) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ๒) สถานศึกษาน ามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจะก าหนดประกาศใช้ไปเทียบเคียงและ
จัดท าเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและด าเนินงานตามแผนฯ
ตลอดช่วงปีการศึกษาและจัดท า SAR ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหลังสิ้นปีการศึกษาแล้วจึง
จัดส่ง SARให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
 ๓) เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาได้รับ  SAR จากสถานศึกษาก็จะมี
การสรุปวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการด าเนินงานและจัดส่ง  SAR พร้อมประเด็นต่างๆที่ต้องการให้มีการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๔) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตาม
หลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ  (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน  (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้
คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพ่ือให้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 
 ๕) การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริงโดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพผนวกกับการประเมินเชิง
ปริมาณควบคู่กันไปการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่
แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมินแต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงาน 
 ๖) การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จและเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาโดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและสะท้อนคุณภาพการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 ๗) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและมีเป้าหมายการ
ประเมินเพ่ือการพัฒนาลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จ าเป็นในการประเมินแต่ข้อมูลต้องมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้นๆ 
 ๘) คณะที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาท่ีก าหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตนหลังประเมินแล้วให้แจ้ง
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๘๐ 
 

ผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาสรุปและเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (self assessment report) 
 ๙)  ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการ
โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและในการประเมินคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
 ๑๐) ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษาน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด 
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 ๑๑) โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไม่มีรูปแบบตายตัวให้สถานศึกษาจัดท าใน
สิ่งที่สถานศึกษาต้องการน าเสนอได้สิ่งส าคัญที่สุดของรายงานการประเมินตนเองคือกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ซึ่งหมายรวมถึงกิจกรรม/โครงการ/งานที่สถานศึกษาด าเนินการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการแนวคิดของ
ผู้บริหารสถานศึกษาการมีเป้าหมายหรือรูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งทุกกิจกรรม /
โครงการ/งานส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาโดยให้น าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้น
ของสถานศึกษาและมุ่งเน้นตอบค าถามดังนี้คือ ๑) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มีคุณภาพในระดับใด ๒) ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้างและ ๓) แนวทางพัฒนา
คุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างไร 
 ๑๒) ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน 
  ๑๒.๑) ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งใน
แง่มุมของภาระงานโครงสร้างเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการบริหารและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และมี
ประสบการณ์เพียงพอเพ่ือการช่วยชี้แนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นเกิด
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
  ๑๒.๒) ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลางโดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานที่
เก็บรวบรวมจากหลายๆด้านทั้งข้อมูลปัจจุบันและผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา (อาจพิจารณา 
ย้อนหลัง๓ป)ี ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด 
  ๑๒.๓) สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษาคือการได้รับข้อ
ชี้แนะค าแนะน าแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงดังนั้นผู้ประเมินจึ งควรรู้ความ
เคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน 
  ๑๒.๔) การก าหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้นให้สถานศึกษา
ก าหนดได้เองตามความเหมาะสมแต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของการด าเนินงานเพ่ือความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานเช่นแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนการเรียนรู้บันทึกหลัง
สอนรายงานประชุมเป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่าเอกสารหลักฐานต่างๆนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
ไม่ใช่การสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
  ๑๒.๕) การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกตและสัมภาษณ์นั้นควรกระท าด้วยความ
ระมัดระวังต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษและควรพูดคุยสอบถามด้วยความ
สุภาพและสร้างความไว้วางใจเป็นอันดับแรกก่อนที่จะสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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๘๑ 
 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ระดับสถานศึกษา 

 ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือเป็น
กลไกในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
สังคมชุมชนและผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
 ๒. การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดังนี้ 
  ๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการและถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันทั้งนี้สถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ 
  ๒.๒จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาและก าหนดการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ๑ครั้งโดยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
  ๒.๕ ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
  ๒.๖ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
  ๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจาก และตามค าแนะน าของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน.....................................  
 
 

๘๒ 
 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตลอดจนให้ค าปรึกษาช่วยเหลือและ
แนะน าสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) พร้อมกับ
ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๓. ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ติดตามผลการด าเนินงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัดให้
บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตรับฟังหรือให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้ 
 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ค าปรึกษาช่วยเหลือต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. วิเคราะห์และสรุปผลตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ 
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัดให้
บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน.....................................  
 
 

๘๓ 
 

การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
 

การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา แต่ทั้งนี้จะมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบของรายงาน และจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน คือ 
เพ่ือสะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ประโยชน์ในการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มีดังนี้ 
  ๑. ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น จุด
ที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปีถัดไป 
  ๒. ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (วัฒนธรรมองค์กร) เพ่ือเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ร่วมกัน 
  ๓. ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรพัฒนา โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
  ๔. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาท้ังระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 
  ๕. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน.....................................  
 
 

๘๔ 
 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๑. แต่งตั้งคณะท างาน 

    สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และในกรณีที่เป็น
สถานศึกษาขนาดเล็กอาจก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม 

๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
    การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้รายงานประเมินตนเองมีความ
สมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จะต้องรวบรวมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน 
ได้แก่ ๑) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เช่น จ านวนครูบุคลากร นักเรียน แหล่งเรียนรู้ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูล
สภาพชุมชนโดยรวม ฯลฯ ๒) ข้อมูลที่เป็น ผลการประเมิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอกและข้อเสนอแนะ ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผลการจัดกิจกรรม การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ฯลฯ โดยเน้นข้อมูล
หลักฐานจริงที่ปฏิบัติอยู่จริง  

๓. เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
    สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพตามความเหมาะสม การน าเสนออาจเป็นความเรียง ตารางประกอบความเรียง การ
บรรยายประกอบแผนภูมิรูปภาพ หรือกราฟ ฯลฯ ตามบริบทของสถานศึกษา โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย 
น าเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีสาระส าคัญแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนน า บทสรุปผู้บริหาร 
  เป็นการเขียนสรุปผลการด าเนินงานโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา อธิบายถึงภาครวมของการ
ประเมินตนเอง ภายใต้กรอบการด าเนินงาน 3 เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานใดใน
ปัจจุบัน ๒) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง (รู้ได้อย่างไร) และ ๓) สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเอง
ต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานดีขึ้นกว่าเดิม 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  น าเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้เหมาะสมเป็นไปตามสภาพจริง ประกอบด้วย 
จ านวนบุคลากร จ านวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น ผลการทดสอบระดับชาติฯลฯ อาจ
น าเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิภาพ กราฟ ฯลฯ ได้ตามความเหมาะสม 
  ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  น าเสนอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน โดยแต่ละ มาตรฐาน
น าเสนอในประเด็น กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน จุดเด่น และจุดควร พัฒนา ซึ่งในการเขียนจุดเด่น
ของสถานศึกษา จะแสดงถึงผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา เช่น ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
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เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ที่มีความโดดเด่น ภาคภูมิใจ เป็นที่
ยอมรับ ของชุมชน และสังคม ส่วนการเขียนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาจะแสดงถึงการด าเนินงาน ในด้าน
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
  ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
   น าเสนอสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยน าภาพรวมจากการประเมินทั้ง 3 
มาตรฐาน มาน าเสนอในรูปแบบของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งน าเสนอ แนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ 
  ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
  น าเสนอหลักฐาน ข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ แบบย่อๆ 

4. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
หลังจากเขียนรายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์สถานศึกษาจะต้องน าเสนอ คณะกรรมการ

สถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือรับรองผลการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๕. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง  
เมื่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจาก  คณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะต้องรายงานและเปิดเผยผลการประเมิน
ต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เช่น การลง Website ของสถานศึกษา จุลสาร อนุสาร แผ่น
พับ รายงานเสียงตามสายและชี้แจงในการประชุม เป็นต้น 

 
 โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน โดยแต่ละส่วน อาจ
ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
  ส่วนน า บทสรุปผู้บริหาร 

 การจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานใดในปัจจุบัน 

 หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง (รู้ได้อย่างไร) 
 สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานดีขึ้นกว่าเดิม 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

 ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลครูและบุคลากร  
 ข้อมูลนักเรียน  
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  
 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
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 ข้อมูลงบประมาณ  
 สภาพชุมชนโดยรวม  
 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ  
 ฯลฯ ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาจรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 จุดเด่น 
 จุดควรพัฒนา 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ความต้องการการช่วยเหลือ 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 
 หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ   
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กรมวิชาการ. ๒๕๔๗. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย) 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส านักงาน. ๒๕๕๔. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด. 

 . ๒๕๕๙. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 

 . 2559. แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : 
SAR). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 

 . ๒๕๖๐. คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน. กรุงเทพฯ : ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

          . ๒๕๖๑. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. คณะครุศาสตร์. 2561. คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
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ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
เร่ืองให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายใน และภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกันจึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที ่๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที๒่) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่งคือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ 
ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓)  มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนก ากับดูแลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๙๐ 
 

 ทั้งนี ้ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

       ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
           (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๙๑ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัยระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลง วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน๓มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
 การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๙๒ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัยระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------ 

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน๓มาตรฐานได้แก่ 
 มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  ๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
 มาตรฐานที่๒กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๙๓ 
 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพแ ละสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๙๔ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัยระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษพ.ศ. ๒๕๖๑มีจ านวน๓มาตรฐานได้แก่ 
 มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 มาตรฐานที่๑คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
   ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ
ทักษะ ตามที่ระบุไว้ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
   ๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ หรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
 มาตรฐานที่๒กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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๙๕ 
 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู้ 
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๙๖ 
 

 
 
 

 

กฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล“สํานักงาน” หมายความว่า 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
 ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 
 เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๙๗ 
 

 ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ ๓ แล้วให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆที่ต้องการให้มีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 ในการดําเนินการตามวรรคสอง สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก 
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 
 
 ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้ 
 
       ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
            (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไม่
สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ําซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ทําให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่กํากับดูแล และ
หน่วยงานภายนอกเกินความจําเป็น สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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๙๘ 
 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ได้กําหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การดํา เนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยงานภายนอกที่สะท้อน
สภาพการดําเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและมีกลไกปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดํา เนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทําแนวปฏิบัติการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดสํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินการเพ่ือการพัฒนาส่งเสริม กํากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ระดับสถานศึกษา 
ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิด
การพัฒนา และเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงประกาศใช้และให้สถานศึกษากําหนด
เป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท ทั้งนี้สามารถเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ดํา เนินการ
และรบัผิดชอบร่วมกัน 
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๙๙ 
 

  ๒.๒ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจําเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยสะท้อนคุณภาพความสําเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดผู้รับผิดชอบ 
และวิธีการที่เหมาะสม 
  ๒.๕ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา และนําผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
  ๒.๖ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา นําเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจําทุกป ี
  ๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง(Self-
Assessment Report :  SAR)  และตามคําแนะนําของสํ านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาหรือสํ า นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)และหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแล เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 
 
 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กํากับดูแล ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ
และแนะนําสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. รวบรวม และสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment 
Report :SAR) พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น และจัดส่งไปยังสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๐๐ 
 

 ๓. ติดตามผลการดําเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. ให้ความร่วมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 ๕. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ ต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สรุปผลรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment 
Report: SAR) และรวบรวมประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จาก
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ไปยังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๓. ติดตามผลการดําเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. ประสานความร่วมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในการ
จัดบุคคลร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 
 ๕. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         
        บุญรักษ์ ยอดเพชร 
               (นายบุญรักษ์ ยอดเพชร) 
          เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๐๑ 
 

 
 

ประกาศโรงเรียน........................................ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

----------------------------------------------------------- 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จําเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้กําหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สําคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย 
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ  การประกัน
คุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕  มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการประชุม ครั้ งที่  ๕/๒๕๖๑ เมื่ อวันศุกร์ที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๐๒ 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา ในการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียน
......................จึงปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน  
ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียน..............................จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  และระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

 
ประกาศ  ณ  วันที่ .............. เดือน ...........................  พ.ศ. .............................. 

 
 

        (……………………………………………………..) 
 ผู้อํานวยการโรงเรียน………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๐๓ 
 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียน..........................  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

               ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งที ่......../๒๕๖๑ เมื่อวันที่  .........   
เดือน...............พ.ศ. ............ ณ โรงเรียน............................................ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียน..................................... เหน็ชอบให้ด าเนินการตามประกาศได้ 
 
                                                           .......................................... 
                                                      (.....................................................)  
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียน............................................................. 
วันที่ ............... เดือน ......................... พ.ศ. ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๐๔ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑  
โรงเรียน....................................................  

…………………………………………………………………….. 
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
 ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 ๓.๓ จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๐๕ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
โรงเรียน………………………………………. 

  ………………………………………………………. 
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๐๖ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๐๗ 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียน……………………………………. 
เรื่อง การกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

----------------------------------------------------------- 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จําเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้กําหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สําคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย 
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ  การประกัน
คุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕  มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการประชุม ครั้ งที่  ๕/๒๕๖๑ เมื่ อวันศุกร์ที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่ าการ



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๐๘ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา ในการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียน
.........................จึงปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน………………………………มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  โรงเรียน………………………………………จึงได้กําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ………. เดือน …………………… พ.ศ. ………………………… 
 

 
(………………………………………….) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน……………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๐๙ 
 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียน………………………………  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

               ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานครั้งที่  ................. เมื่อวันที่ ........... เดือน
................... พ.ศ. .......  ณ โรงเรียน...........................  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณากําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียน.............................เห็นชอบให้
ด าเนินการประกาศได้ 
 

(ลงชื่อ)  .......................................... 
(.....................................................) 

           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียน............................................ 

วันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๑๐ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียน........................................ 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน /  

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก ระดับ  ๓  ระดับดี 

๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

เด็กร้อยละ  ๘๕ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร้อยละ ๗๙ ได้ระดับ  ๓  ขึ้นไป 
๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กร้อยละ ๗๙ ได้ระดับ  ๓  ขึ้นไป   
๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรู้ได้ 
เด็กร้อยละ ๖๕  ได้ระดับ  ๓  ขึ้นไป   

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๓  ระดับดี 
๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ  ๓  ระดับดี 
๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับ  ๓  ระดับดี 
๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับ  ๓  ระดับดี 

๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 

๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ระดับ  ๓  ระดับดี 

๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ ๓ ระดับดี 

๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ระดับ  ๓  ระดับดี 

๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับ  ๓  ระดับดี 
๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับ  ๓  ระดับดี 
๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ระดับ  ๓  ระดับดี 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๑๑ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียน.................................. 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๓ ระดับดี 
    ๑.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑ ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ นักเรียนร้อยละ๗๕ 
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับ๓ขึ้นไป 

๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนร้อยละ ๗๕ 
ได้ระดับ๓ ขึ้นไป 

๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนร้อยละ๘๐ 
ได้ระดับ๓ขึ้นไป 

๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ ๖๕ 
ได้ระดับ๓ขึ้นไป 

๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นักเรียนร้อยละ๘๐ 
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

   ๑.๒   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  นักเรียนร้อยละ๘๐ 

ได้ระดับ๓ขึ้นไป 
๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนร้อยละ๘๐ 

ได้ระดับ๓ขึ้นไป 
๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นักเรียนร้อยละ๘๐ 

ได้ระดับ๓ขึ้นไป 
๔ สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม นักเรียนร้อยละ๘๐ 

ได้ระดับ ๓ขึ้นไป 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๑๒ 
 

 
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๓ ระดับดี 

๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับ ๓ ระดับดี 
๒ มีระบบบริหารการจัดการคุณของสถานศึกษา ระดับ ๓ ระดับดี 
๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับ ๓ ระดับดี 

๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 

๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพละสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ ๓ ระดับดี 

๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และจัดการเรียนรู้ 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ๓ ระดับดี 
๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ละปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
ครูร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป  

๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนา

นักเรียนการ 
ครูร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน......................................  

๑๑๓ 
 

คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 

๑. นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  
๒.     ผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................... 

 ๓.              ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. นายปรีชาพล ทองพลอย ศึกษานิเทศก์ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  
คณะผู้จัดท า 

1. 
2. 
3. 
4. 
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