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ร่าง มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ปราจีนกัลยาณี ตามแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ร่างมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้  
 1) การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีแต่ละคนได้รับมอบหมาย  
 2) การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพราะผลลการพัฒนาของแต่ละคน
ก็คือผลรวมของการพัฒนาท้ังสถานศึกษา  
 3) การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ  
อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช้ท าเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่าน้ัน  
 4) การประกันคุณภาพต้องเกิดความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ไม่สามารถว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่น ๆ ด าเนินการ
แทนได้  
 5) การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนี้ มีแนวคิดว่า เป็นมาตรฐาน ที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมิน
ได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ดังนั้น 
การก าหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  โดยได้ก าหนดมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังน้ี 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

1. ค าอธิบายของมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาการในด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
หมายถึง การด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้าน

ข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้าน
คุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ 

ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมปีระสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
หมายถึง การวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่ เกิดจากการมีส่วนร่วม ของ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาสถานศึกษา 
2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ 
 7.1 ระดับ 4 ดีเยี่ยม   7.2 ระดับ 3 ดี 
 7.3 ระดับ 2 พอใช้    7.4 ระดับ 1 ปรับปรุง 
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3. รายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  โรงเรียน
ก าหนดอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โรงเรียน
ก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนก าหนดร้อยละ 90 อยู่ในระดับ 4 ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 3 ระดับ
คุณภาพดี 
 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ โรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 
3 ระดับคุณภาพด ี
 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างานโรงเรียนก าหนดร้อยละ 100 อยู่ในระดับ 4 ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
 

 1.2 คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 7) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
     และวัฒนธรรมอันดีชองสังคม โรงเรียนก าหนดร้อยละ 100 อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 8) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดเียี่ยม 
 9) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  โรงเรียนก าหนดร้อยละ 95 อยู่ในระดับ 4    
ระดับคุณภาพดเียี่ยม 
 10) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

- ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้เข้มแข็ง โรงเรียนก าหนดร้อยละ 90 อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพ    
ดีเยี่ยม 

- ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสภาพจิตใจให้ดีอยู่เสมอ โรงเรียนก าหนดร้อยละ 90 อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 

- ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รักแก โรงเรียนก าหนดร้อยละ 90 อยู่ในระดับ 4    
ระดับคุณภาพดเียี่ยม 

- ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม โรงเรียนก าหนด
ร้อยละ 90 อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
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ระดับคุณภาพ 
ระดับ 4 ดีเย่ียม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีเยี่ยม 
  2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
  3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีเยี่ยม 
  4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น แกป้ัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
  5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
  6) ผู้เรียนมีความก้าวหนา้จากพ้ืนฐานเดิมในแตล่ะปีในดา้นความรูค้วามเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสตูร อย่างเป็นรูปธรรมและ

ต่อเนื่อง 
  7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
  8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
  3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน

ชีวิตประจ าวัน 
  4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงเสมอ 
  6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
  7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รักแก 
  8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครับและชุมชนและสังคม 
ระดับ 3 ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) ผู้เรียนมีความสามรถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดี 
 2) ผู้เรยีนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดบัช้ันในระดับด ี
 3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับดี 
 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
 5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
 6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
 8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัด

กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
 3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน

ชีวิตประจ าวัน 
 4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
 6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
 7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
 8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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ระดับ 2 พอใช้ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามรถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับผ่าน 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับผ่าน 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับผ่าน 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ในระดับผ่าน 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรมีแนวโน้มไม่แน่นอนใน

แต่ละปี 
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการแต่มีความพยายามในการยกระดับผล การทดสอบระดับชาติให้สูงข้ึน 
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน  
  2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม    
  4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
  6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
  7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
  8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ระดับ 1 ปรับปรุง 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามรถในการอ่านและเขียนได้ไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เหมาะสมตามระดับช้ันท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 
4) ผู้เรียนไม่สามารถตอบค าถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
5) ผู้เรียนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
6) ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร 
 ในแต่ละปี 
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการและไม่มีความพยายามในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้

สูงขึ้น 
8) ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน หรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน  
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 
4) ผู้เรียนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
5) ผู้เรียนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
6) ผู้เรียนไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได้ 
7) ผู้เรียนไม่รู้และไม่มีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก   
8) ผู้เรียนวางเฉยต่อการกระท าสิ่งไม่ถูกต้อง 
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ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบสรุปผลการอ่าน   
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 
ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทึกการอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการท างาน รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ 
เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
 - สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด เช่น การเข้าแถว การแสดง
ความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการท างานร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น   
การร่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เกิดเป็นคนใน
ท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจในสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่ชอบกับ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน โรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4 

ระดับคุณภาพดเียี่ยม 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพ     

ดีเยี่ยม 
3. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดเียี่ยม 
4. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนก าหนดอยู่ใน 

ระดับ 4 ระดับคุณภาพดเียี่ยม 
 5.  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4  
ระดับคุณภาพดเียี่ยม 

6. การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ โรงเรียน
ก าหนดอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 7. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 8. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 4  ดีเย่ียม 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลัก ต่อไปนี้   
 2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   
 2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง   
 2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมและมเีครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศกึษาให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องมสี่วนร่วม 
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ระดับ 3 ดี 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
   2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้  
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
 3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน  
ระดับ 2 พอใช้ 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน ท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
   2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียน และมีการด าเนินการ 
   2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมาตรฐานต าแหน่ง 
   2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง หรือครบถ้วน ทันสมัย หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้  
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 
ระดับ 1 ปรับปรุง 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติแต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชนและท้องถิ่น ขาดความชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่เหมาะสมและขาดความครอบคลุมประเด็นหลัก

ต่อไปนี ้
   2.1 พัฒนาวิชาการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่างไม่เป็นรูปธรรม 
  2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ 
   2.3 จัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัย และไม่มีการน าไปประยุกต์ใช้  
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดแีละไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 
3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก 
4. ไม่มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 -ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการก ากับนิเทศ ติดตามการประเมินผล
ของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น  กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท าอย่างไรบ้าง 
มีข้ันตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจด าเนินการอย่างไร  
ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษา 
มีการก ากับติดตามและวิธีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ 



ร่างมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปราจีนกัลยาณ ี หน้าที ่- 7 - 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา    
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4  

ระดับคุณภาพดเียี่ยม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4  

ระดับคุณภาพดเียี่ยม  
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โรงเรียนก าหนด

อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดเียี่ยม 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 4 ดีเย่ียม 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   1.1 ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กจิกรรมทีส่อดคล้องกับความสนใจและความถนดัเป็น

รายบุคคลอย่างเป็นรปูธรรมทั้งระบบ 
   1.2 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ ความรู้ และสามารถ

น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  1.3 จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคดิเห็น คิดเป็นท าเป็น รกัการอ่าน และแสวงหา

ความรู้จากสื่อเทคโนโลยดี้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
    1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
    1.5 ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรยีน และอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้
    1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
   2.2 ชุมชนมสี่วนร่วมแสดงความคดิเห็นหรือร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและตอ่เนื่อง 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
   3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
   3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
   3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
   3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
   3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
ระดับ 3 ดี 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   1.1 ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กจิกรรมทีส่อดคล้องกับความสนใจและความถนดัเป็น

รายบุคคล 
   1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สรุปองค์ความรู้ และสามารถ

น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
   1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น  การอ่าน และแสวงหา

ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
   1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
   1.5 ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรยีน และอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
   1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
   2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ระดับ 3 ดี (ต่อ) 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
   3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
   3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
   3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
   3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
    3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
ระดับ 2 พอใช้ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม 
   1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง 
   1.3 จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคดิเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน  
          และแสวงหาความรูจ้ากสือ่เทคโนโลยีด้วยตนเอง 
  1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
  1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน 
  1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
   3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
   3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน 
   3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
   3.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
ระดับ 1 ปรับปรุง 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

1.1 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัด เป็น
รายบุคคล 
1.2 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น และ 
      รักการอ่าน 
1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
1.4 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน 
1.5 ผู้เรียนไม่มีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
2.1 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไม่เป็นระบบ และไม่มีประสิทธิภาพ 
3.1 ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
3.2 ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ 
3.3 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
3.4 ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนไม่น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน เอกสาร
หลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ชิ้นงานหรือผลของนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
 - สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่นการใช้ค าถามที่หลายหลายระดับเพ่ือส่งเสริม
การคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฏิสัมพันธ์ของครูผู้เรียน เช่น ความเป็นกันเองของครู
กับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน การมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน ความในใจในการร่วมกิจกรรม สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินงาน/ชิ้นงานต่าง ๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ 
อย่างไร นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ใดบ้าง ฯลฯ 
 

มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ประเด็นพิจารณา 
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4 

ระดับคุณภาพดเียี่ยม 
 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ  4  ดีเย่ียม 
1.  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
3.  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบรหิารและการจัดการ
ของสถานศึกษาในระดับสูง 
ระดับ  3  ดี 
1.  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา 
ระดับ  2  พอใช้ 
1.  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมั่นใจต่อระบบการบรหิารและการจัดการ
ของสถานศึกษา 
ระดับ  1  ปรับปรุง 
1.  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ไม่เป็นรูปธรรม  ขาดความชัดเจน  
และไม่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2.  ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3.  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 
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ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รูปแบบหรือกระบวนการที่ใช้
ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ 

- สัมภาษณ์นักเรียน  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  เช่น  ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 

4.  การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม   
 ให้ตัดสินจากผลการประเมิน  4  มาตรฐาน  คือ   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน   
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
มาตรฐานที ่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   

โดยการน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น  มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพ่ือตัดสินระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาตามระดับคุณภาพ  ดังนี้  

ระดับคุณภาพ   
ระดับ  4  ดีเย่ียม 
1. ผลประเมินมาตรฐานคณุภาพของผู้เรียนมีผลประเมนิอยู่ในระดับดีเยีย่ม  โดยมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
มีความสามารถในการอ่านและเขียน  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สามารถในการคิดค านวณ  มีความสามารถในการ
คิด  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  จิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
2.  ผลการประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
3.  ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
4.  ผลประเมินมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
ระดับ  3  ดี 
1.  ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม  โดยมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น  มีความสามารถในการอ่านและเขียน  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สามารถในการคิดค านวณ  มี
ความสามารถในการคิด  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม  จิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
2.  ผลการประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม 
3.  ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม 
4.  ผลประเมินมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
ระดับ  2  พอใช้ 
1.  ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ใน
ระดับพอใช้ 
ระดับ  1  ปรับปรุง 
1.  ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ ใน
ระดับปรับปรุง 
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แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 1. หลักการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตามหลักการ
ตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับ
เดียวกัน (peer review)  โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  ผู้ประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกันในคณะกรรมการผู้ประเมินเพื่อการตัดสินให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งจะไม่ใช้การให้คะแนนตาม
ความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 
 2. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาท่ีต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษาท่ีแท้จริง  โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ  การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้ เกณฑ์การให้
คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน  แต่เป็นการประเมินใน
ภาพรวมของผลการด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงานในภาพรวม (Holistic  Rubrics) 
 3. การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายและเกณฑ์การ
ประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา  
โดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา  และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
 4. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence  based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและ
สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน  และมีเป้าหมายการประเมินเพ่ือการพัฒนา 
(Evaluation  and  Development) ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จ าเป็นในการประเมิน  มีความน่าเชื่อถือ
และสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ 

5. ให้ผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตาม 
มาตรฐานการศึกษาและประเด็นที่ก าหนด  แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และสรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment) 

6. ข้อควรปฏิบัติของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
6.1. ศึกษามาตรฐาน  หลักเกณฑ์  วิธีการประเมิน  วิธีการตัดสินระดับคุณภาพ  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  และคู่มือส าหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

6.2  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาล่วงหน้า  เช่น  รายงานการประเมินตนเองของ
หน่วยงาน  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายวนของหน่วยงานรอบปีที่ผ่านมา  พร้อมสรุป
ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

6.3 ผู้ประเมินมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถของตนและ
รับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้ประเมินที่ไปประเมินด้วยกันไม่ควรถือความคิดของตนเองเป็นหลัก 

6.4 ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนต่อสถานศึกษาอย่างมีคุณค่า  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
6.5 เขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างมีคุณค่ารวมทั้งเลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ถูกต้อง 
6.6 แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอเพ่ือให้เข้าใจบริบท  เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ  ที่

สถานศึกษาน ามาใช้ 
6.7 ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินให้เหมาะสมตามสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา  และใช้วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง  เช่น  การสอบถาม  การสังเกต การสัมภาษณ์  ตรวจสอบเอกสารและ
ชิ้นงานเดิม  เพ่ือสดการใช้กระดาษจ านวนมาก 

6.8 ไม่สร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการประเมินนอกเหนือจากเอกสารที่เป็นร่องรอย 
      การด าเนินงานตามปกติ 
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 7. ให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดย   
 1)  ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย  3  คน  ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
 ภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่าน้อย 1 คน  เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง   
 2)  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายและเหมาะสม 

 8. สถานศึกษาควรก าหนดขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดังนี้ 
8.1  ขั้นตอนก่อนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1) ศึกษา  ท าความเข้าใจ  วางแผนกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้  และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) วิเคราะห์มาตรฐาน  เกณฑ์การประเมิน  ก าหนดวิธีการประเมิน  แหล่งข้อมูล แนวค าถาม  เพ่ือเป็น
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3) ชี้แจงขั้นตอน  วิธีการประเมินแก่ผู้บริหาร  ครู  และผู้เกี่ยวข้อง 
 

8.2  ขั้นตอนระหว่างการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1) เก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและแหล่งข้อมูลที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้ใช้วิธีการและแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา เหมาะสมและเพียงพอต่อประเด็นพิจารณา 
2) ให้ระดับคุณภาพการประเมินโดยพิจารณาจากเอกสาร  หลักฐาน  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และเทียบ

กับเกณฑ์ที่ก าหนด 
8.3  ขั้นตอนหลังการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1) สรุปและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
2) เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา  นอก

สถานศึกษา  และหน่วยงานระดับต้นสังกัด 
3) น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 9. ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา  น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและต้น
สังกัด  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป  
 


