
 
 
 
   

 
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา     

พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  ของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม        
( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) จึงขอยกเลิกประกาศประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๑๑  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) จงึประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นต้นไป              

ประกาศ ณ วันที่  ๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

                      
(นายนพดล  เด่นดวง) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
                                     (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 
 
 
 

 

 



 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่  ๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๔ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน  
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคณุลักษณะและค่านยิมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนดโดยไมข่ัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 
 

๒) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ ๔ 
๑. การมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒. การวางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน      รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ  

๓. การมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบตอ่ผลการจัดการศึกษา ให้มีคณุภาพและ
ได้มาตรฐาน  

 

๔. การก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา  

 
 

 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ๔ 
๑. การมีกระบวนการเรยีนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมสีว่นร่วม   
๒. การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
๓. การตรวจสอบและประเมนิความรู้ความเข้าใจของผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบ  

และมปีระสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคณุภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ ๔ 

 
หมายเหตุ  โรงเรียนก าหนดค่า เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานเป็น  ระดับ 
              คุณภาพ ๔ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๔   ดีเยี่ยม  
  ระดับ ๓  ดี  
  ระดับ ๒  พอใช้  
  ระดับ ๑  ปรับปรุง 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่  ๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

กรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้  
 ๑) การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับ
มอบหมาย  
 ๒) การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
เพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา  
 ๓) การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช้ท าเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น  
 ๔) การประกันคุณภาพต้องเกิดความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ไม่สามารถว่าจ้างหรือ
ขอให้บุคคลอื่น ๆ ด าเนินการแทนได้  
 ๕) การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน   
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีแนวคิดว่า
ต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริงกระชับและจ านวนน้อยแต่สามารถสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับชาติ ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน   
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๑. ค าอธิบายของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตร

สถานศึกษา และพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญและคุณลักษณะที่      
พึงประสงค ์
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

หมายถึง การด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ 
และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

หมายถึง การวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิด
จากการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ         
ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา 

 

๒. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๔ ระดับ 
 ๒.๑ ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
 ๒.๒ ระดับ ๓ ดี 
 ๒.๓ ระดับ ๒ พอใช้ 
 ๒.๔ ระดับ ๑ ปรับปรุง 
 

๓. รายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ประเด็นพิจารณา 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
    ๑.๒ คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีชองสังคม 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 



ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
       ๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น  

ในระดับดีเยี่ยม 
      ๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
      ๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

   แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
      ๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่างเหมาะสมปลอดภัย           
         มีประสิทธิภาพ 
      ๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตาม 
         หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง      
      ๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
      ๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ         
          เหมาะสมกับช่วงวัย 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา   
          ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
      ๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
      ๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออก 
         ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
      ๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
      ๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงเสมอ 
      ๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
      ๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รักแก 
      ๘) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครับและชุมชนและสังคม 
 

ระดับ ๓ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่นและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น  

ในระดับด ี
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ       

ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น 
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชี

เหมาะสมกับช่วงวัย 
 
 



๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา

ก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยแสดงออก

ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
 ๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 ๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
 ๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
 ๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
 ๘) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 

ระดับ ๒ พอใช้ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขยีนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับผ่าน 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น               

ในระดับผ่าน 
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับผ่าน 
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ในระดับผ่าน 
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร

มีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละปี 
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการแต่มีความพยายามในการยกระดับ       

ผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ

เหมาะสมกับช่วงวัย 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน  

  ๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม    
  ๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  ๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
  ๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
  ๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
  ๘) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 

ระดับ ๑ ปรับปรุง 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามรถในการอ่านและเขียนได้ไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เหมาะสมตามระดับชั้น    

ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 
 
 
 



 
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 
๔) ผู้เรียนไม่สามารถตอบค าถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
๕) ผู้เรียนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
๖) ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรในแต่ละปี 
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการและไม่มีความพยายามในการยกระดับ   

ผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
๘) ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา

ก าหนดปรากฏไมช่ัดเจน  
๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓) ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 
๔) ผู้เรียนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
๕) ผู้เรียนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
๖) ผู้เรียนไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได้ 
๗) ผู้เรียนไม่รู้และไม่มีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก   
๘) ผู้เรียนวางเฉยต่อการกระท าสิ่งไม่ถูกต้อง 
 

 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบสรุปผล
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทึกการอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการท างาน รายงานสรุปผล 
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะ  
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
 - สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด 
เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการท างาน
ร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การ่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เกิด
เป็นคนในท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจในสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่ชอบกับการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ ถ้าชอบ/ไม่ชอบ เพราะอะไร ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
   ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย   
                  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
     ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาคูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     ๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
     ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี                    
                  คุณภาพ 
 ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
              และได้มาตรฐาน 
 ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม 
๑. สถานศึกษามีเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม

ครอบคลุมประเด็นหลัก ต่อไปนี้   
 ๒.๑ พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   
 ๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง   
 ๒.๓ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ

ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๔. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน และ  
    เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ระดับ ๓ ดี 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิน่อย่างชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม

ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
   ๒.๑ พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๓ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้  
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
 ๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 
๔. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน  
 



ระดับ ๒ พอใช้ 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ    

และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม

ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
   ๒.๑ พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการด าเนินการ 
   ๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมาตรฐานต าแหน่ง 
   ๒.๓ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง หรือครบถ้วน ทันสมัย หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้  
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
๓. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
๔. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน          

ที่ก าหนด 
ระดับ ๑ ปรับปรุง 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ         

แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ขาดความชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่เหมาะสมและขาด

ความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
   ๒.๑ พัฒนาวิชาการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่างไม่เป็นรูปธรรม 
  ๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ 
   ๒.๓ จัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัย และไม่มีการน าไปประยุกต์ใช้  
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก 
๔. ไม่มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 -ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการก ากับนิเทศ 
ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น  กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ท าอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจด าเนินการอย่างไร  
ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการสถานศึกษาหรือไม่ 
อย่างไร สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษา  
มีการก ากับติดตามและวิธีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา    
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น    
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   ๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ  

และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
   ๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นท าเป็น  

รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
    ๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
    ๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก  

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   ๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
   ๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

และต่อเนื่อง 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
   ๓.๒ มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
   ๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
   ๓.๔ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
   ๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

ระดับ ๓ ดี 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   ๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ  

 และความถนัดเป็นรายบุคคล 
   ๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย            

 สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
   ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น           

 รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
   ๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
   ๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก  

 ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
 
 



 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   ๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
   ๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
   ๓.๒ มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
   ๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
   ๓.๔ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
    ๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
 

ระดับ ๒ พอใช้ 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   ๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม 
   ๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง 
   ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น  

ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
    ๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
    ๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน 
    ๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   ๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
   ๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
   ๓.๒ มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน 
   ๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
   ๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
 

ระดับ ๑ ปรับปรุง 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

๑.๑ ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคล 
๑.๒ ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น  
ท าเป็น และรักการอ่าน 
๑.๓ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
๑.๔ ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน 
๑.๕ ผู้เรียนไม่มีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
๒.๑ ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๒ ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 



 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไม่เป็นระบบและไม่มีประสิทธิภาพ 

๓.๑ ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
๓.๒ ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ 
๓.๓ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
๓.๔ ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนไม่น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล  
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้าน  
ที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลของนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และ
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
 - สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่นการใช้ค าถามที่หลายหลายระดับ
เพ่ือส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฏิสัมพันธ์ของครูผู้เรียน 
เช่น ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ความในใจในการร่วมกิจกรรม สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรี ยน กิจกรรม
ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินงาน/ชิ้นงานต่าง ๆ หรือ
ร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ประเด็นพิจารณา 
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ  ๔  ดีเยี่ยม 
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นอย่างด ี
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
ระดับ  ๓  ดี 
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ 
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
ระดับ  ๒  พอใช้ 
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
ระดับ  ๑  ปรับปรุง 
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนไม่เป็น 
รูปธรรม ขาดความชัดเจนและไม่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๒. ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีความมั่นใจต่อระบบ 
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 
 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รูปแบบหรือกระบวนการที่ใช้
ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ 

- สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน/ 
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  เช่น  ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาของสถานศึกษาอย่างไร
บ้าง ท่านมีส่วนร่วม ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร ฯลฯ 
 
 
 
 
 



๔.  การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม   
 ให้ตัดสินจากผลการประเมิน  ๔  มาตรฐาน  คือ   

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   

โดยการน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น  มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพ่ือตัดสินระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ  ดังนี้  

ระดับคุณภาพ   
ระดับ  ๔  ดีเยี่ยม 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของ ค่าเฉลี่ยผล  
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้นมีความสามารถในการอ่านและเขียน  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
๒. ผลการประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
๓. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
๔.  ผลประเมินมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดย
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา     
เป็นอย่างดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
ระดับ  ๓  ดี 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม  โดยมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถ สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  สามารถในการคิดค านวณ  มีความสามารถในการคิด  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
๒. ผลการประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือ 
ดีเยี่ยม 
๓. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือ
ดีเยี่ยม 
๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยมและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
ระดับ  ๒  พอใช้ 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามาตรฐาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผลด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับ  ๑  ปรับปรุง 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามาตรฐาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผลด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในระดับ ปรับปรุง 

 
 
 
 
 



 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๑. หลักการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
เป็นไปตามหลักการตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมิน       
โดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review)  โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
ผู้ประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในคณะกรรมการผู้ประเมินเพ่ือการตัดสินให้
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ซึ่งจะไม่ใช้การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 
 ๒. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาท่ีแท้จริง  โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ  การตัดสินคุณภาพของ
สถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบใน       
การก าหนดคะแนนประเมินแต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงาน
ในภาพรวม (Holistic  Rubrics) 
 ๓. การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายและ
เกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา  โดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา  และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 ๔. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่     
เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence  based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและมี
เป้าหมายการประเมินเพ่ือการพัฒนา (Evaluation  and  Development) ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและ
เอกสารที่ไม่จ าเป็นในการประเมิน  มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพ
บริบทของสถานศึกษานั้น ๆ 

๕. ให้ผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตาม 
มาตรฐานการศึกษาและประเด็นที่ก าหนด  แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและสรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment) 

๖. ข้อควรปฏิบัติของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๖.๑. ศึกษามาตรฐาน  หลักเกณฑ์  วิธีการประเมิน  วิธีการตัดสินระดับคุณภาพ  วิธีการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล  รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองและคู่มือส าหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
๖.๒ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาล่วงหน้า  เช่น  รายงานการประเมินตนเอง
ของหน่วยงาน  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายวนของหน่วยงานรอบปีที่ผ่านมาพร้อมสรุป
ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
๖.๓ ผู้ประเมินมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ
ของตนและรับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้ประเมินที่ไปประเมินด้วยกันไม่ควรถือความคิดของ
ตนเองเป็นหลัก 
๖.๔ ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนต่อสถานศึกษาอย่างมีคุณค่า  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
๖.๕ เขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างมีคุณค่ารวมทั้งเลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ถูกต้อง 
๖.๖ แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอเพ่ือให้เข้าใจบริบทเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆที่
สถานศึกษาน ามาใช้ 
๖.๗ ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินให้เหมาะสมตามสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา   
และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง เช่น การสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์   
ตรวจสอบเอกสารและชิ้นงานเดิม  เพื่อลดการใช้กระดาษจ านวนมาก 
 



 
๖.๘ ไม่สร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการประเมินนอกเหนือจากเอกสารที่เป็นร่องรอย 
การด าเนินงานตามปกติ 

 ๗. ให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดย  
 ๑) ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย  ๓  คน  ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่าน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง   
 ๒)  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการ  
และเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

 ๘. สถานศึกษาควรก าหนดขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดังนี้ 
๘.๑  ขั้นตอนก่อนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑) ศึกษา  ท าความเข้าใจ  วางแผนกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบ่งชี้  และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒) วิเคราะห์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน ก าหนดวิธีการประเมิน แหล่งข้อมูลแนวค าถาม  
เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓) ชี้แจงขั้นตอน  วิธีการประเมินแก่ผู้บริหาร  ครู  และผู้เกี่ยวข้อง 

๘.๒  ขั้นตอนระหว่างการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๑) เก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและแหล่งข้อมูลที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้ใช้วิธีการและแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา เหมาะสมและเพียงพอต่อประเด็นพิจารณา 
๒) ให้ระดับคุณภาพการประเมินโดยพิจารณาจากเอกสาร  หลักฐาน  ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ได้และเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๘.๓  ขั้นตอนหลังการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๑) สรุปและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
๒) เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาแก่ผู้ เกี่ยวข้อง 
ในสถานศึกษา  นอกสถานศึกษา  และหน่วยงานระดับต้นสังกัด 

๓) น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๙. ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้ เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาน าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและต้นสังกัด เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่  ๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

..................................... 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ มี
จ านวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 
ของสังคม 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๑  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
  ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน  
๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 



 ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

     การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 


