
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสักงามวิทยา 
เรื่อง   ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา 

….................................................................... 
   
  ด้วยโรงเรียนสกังามวิทยา  อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  มีภารกิจจัดการศึกษา
ระดับ การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้หลักสูตร
โรงเรียนสักงามวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับมาตรฐานสากล) เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อให้
นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามทีห่ลกัสูตรก าหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัด
การศึกษาชาติ  พร้อมสนองความต้องการของผู้ปกครอง  และเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน มีการขับเคลื่อนด้วย
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนการปฏิบัตกิารประจ าปี  เพื่อพฒันาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบัทั่วไป 
     โรงเรียนสักงามวิทยา จึงก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓   เพื่อส าหรบัใช้
ด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จ านวน ๔ มาตรฐาน  ดังนี ้
 

มาตรฐาน/รายละเอียด 
ค่าเปา้หมาย 
ระดับคุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรยีน ๔ ดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๔ ดีเยี่ยม 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

๓ ดี 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 

๓ ดี 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔ ดีเยี่ยม 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/รายละเอียด 
ค่าเปา้หมาย 
ระดับคุณภาพ 

ความหมาย 

๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ๓ ดี 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ๔ ดีเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๔ ดีเยี่ยม 
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัด

กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๔ ดีเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ๔ ดีเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔ ดีเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม ๓ ดี 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหาร 
                  สถานศึกษา 

๔ ดีเยี่ยม 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๔ ดีเยี่ยม 
๒. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๓ ดี 

๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุม่เป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๓ ดี 

๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๓ ดี 

๒.๓ การวางแผนการบรหิารและการจัดการข้อมลูสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  

๓ ดี 

๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๔ ดีเยี่ยม 

๓. การมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

๔ ดีเยี่ยม 

๔. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ๔ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ๓ ดี 

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทกุคนมีส่วน
ร่วม  

๓ ดี 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและท้องถ่ิน ๓ ดี 
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มาตรฐาน/รายละเอียด 
ค่าเปา้หมาย 
ระดับคุณภาพ 

ความหมาย 

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และมีประสิทธิภาพ 

๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมปีระสทิธิผล ๔ ดีเยี่ยม 
๔.๑ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 
๔ ดีเยี่ยม 

 

    
ทั้งนี้ให้มผีลการด าเนินงาน ตั้งแต่ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

 
       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

               
 

                    
    ( นายฐานวัฒน์  เศรษฐีธีรยศ) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสักงามวิทยา 
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แนบท้ายประกาศประกาศโรงเรียนสักงามวิทยา 
เรื่อง   ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา 

 
   เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสกังาม
วิทยามี ๔ ระดับ คือ 

๑. ระดับคุณภาพ ๔ หมายถึง ดีเยี่ยม 
๒. ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี 
๓. ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ 
๔. ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ปรับปรงุ 

รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ   
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพจิารณา 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแตล่ะระดับช้ัน 
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี

ของสังคม 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม 
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 ระดับคุณภาพ 
         ระดับคุณภาพ ๔ ดีเยี่ยม 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดเียี่ยม 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม

ระดับช้ัน ในระดับดเียี่ยม 
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีเยี่ยม 
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทกัษะต่างๆ 

ตามหลกัสูตร อย่างเป็นรปูธรรมและต่อเนื่อง 
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพฒันาการสงูข้ึน หรอืคุณภาพเป็นไปตาม

เป้าหมาย 
๘) ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันทีสู่งข้ึน หรือมีวุฒิ

ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

๒) ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย

และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
๔) ผู้เรียนยอมรับเหตผุลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย์สมัพันธ์ด ี
๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รงัแก 
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๘) ผู้เรียนไม่เพกิเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกนัด้วยดีในครอบครัวชุมชนและ
สังคม 

         ระดับคุณภาพ ๓ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับด ี
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม

ระดับช้ัน ในระดับด ี
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับดี 
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปญัหาอย่างเหมาะสม 
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

ปลอดภัย 
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละป ีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ 

ตามหลกัสูตรมีแนวโน้มสูงข้ึน 
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพฒันาการสงูข้ึนหรือคุณภาพเป็นไปตาม

เป้าหมาย 
๘) ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันทีสู่งข้ึนหรือมีวุฒิภาวะ

ทางอาชีพเหมาะสมกบัช่วงวัย 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๒) ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
๔) ผู้เรียนยอมรับเหตผุลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย์สมัพันธ์ด ี
๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รงัแก 
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๘) ผู้เรียนไม่เพกิเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกนัด้วยดีในครอบครัวชุมชนและ
สังคม 
 

         ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้ 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ันในระดับผ่าน 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม

ระดับช้ัน ในระดับผ่าน 
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับผ่าน 
๔) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห ์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ แก้ปัญหา 

ในระดับผ่าน 
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลกัสูตร 

มีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละป ี
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มพีัฒนาการแต่มีความพยายามในการ

ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติใหสู้งข้ึน 
๘) ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันทีสู่งข้ึนหรือมีวุฒิภาวะ

ทางอาชีพเหมาะสมกบัช่วงวัย 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน 

๒) ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
๔) ผู้เรียนยอมรับเหตผุลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย์สมัพันธ์ดี 
๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รงัแก 
๘) ผู้เรียนไม่เพกิเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกนัด้วยดีในครอบครัวชุมชนและ

สังคม 
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         ระดับคุณภาพ ๑ ปรบัปรุง 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนไมเ่หมาะสมกับระดับช้ัน ท าใหเ้ป็นปัญหาต่อการ

เรียนรู ้
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เหมาะสมกับ

ระดับช้ัน ท าใหเ้ป็นปัญหาต่อการเรียนรู ้
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณไม่เหมาะสมกบัระดับช้ัน ท าใหเ้ป็นปัญหาต่อการ

เรียนรู ้
๔) ผู้เรียนไม่สามารถตอบค าถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
๕) ผู้เรียนไม่สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารได้ 
๖) ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู ้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม

หลักสูตรในแตล่ะป ี
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มพีัฒนาการและไม่มีความพยายามในการ

ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติใหสู้งข้ึน 
๘) ผู้เรียนไม่พรอ้มทีจ่ะศึกษาต่อในระดับช้ันทีสู่งข้ึน หรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ 

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่

สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน 
๒) ผู้เรียนไม่มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๓) ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย 
๔) ผู้เรียนไม่ยอมรับเหตผุลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยส์มัพันธ์ดี 
๕) ผู้เรียนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
๖) ผู้เรียนไม่รกัษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได้ 
๗) ผู้เรียนไม่รู้และไม่มีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง ข่มเหงและรังแก 
๘) ผู้เรียนวางเฉยต่อการกระท าสิ่งไม่ถูกต้อง 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 ตรวจสอบเอกสารทีส่ะทอ้นผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบสรปุผล
การอ่าน การเขียน การสือ่สารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดบัช้ัน ช้ินงานผลงานนักเรียน บันทกึการอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนโครงงาน ช้ินงาน บันทึกการท างาน รายงานสรุปผล
การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

 ร่องรอยการจัดกจิกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ ์สังคม แบบ
บันทึกพฤติกรรมทางสังคม 

 สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผูเ้รียนตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ และ
พฤติกรรมการท างานร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเหน็ การร่วมกันแก้ไขปญัหา ฯลฯ 

 สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเปน็ไทย เช่น นักเรียนรูส้ึกอย่างไรทีเ่กิดเป็น
คนในท้องถ่ินน้ี นักเรียนภูมิใจสิง่ใดบ้างในท้องถ่ิน นักเรียนชอบหรือไม่ชอบกับการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ ถ้าชอบ/ไม่ชอบเพราะอะไร ฯลฯ 

 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 
 ประเด็นพจิารณา 
๒.๑ การมเีป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธ์กจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ การวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทกุกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 

2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
3) การวางแผนการบรหิารและการจัดการข้อมลูสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๓ การมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

๒.๔ การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 ระดับคุณภาพ 
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         ระดับคุณภาพ ๔ ดีเยี่ยม 
 ๒.๑  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ

ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถ่ินอย่างชัดเจน 
๒.๒  สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพฒันาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาทีม่ีความ

เหมาะสม ครอบคลมุประเด็นหลักต่อไปนี ้
๑) พัฒนาวิชาการทีเ่น้นผูเ้รียนทกุกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 
๒) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ

ตามมาตรฐานต าแหนง่ 
๓) บรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ

ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
๔) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นใหผู้เ้รียนใฝเ่รยีนรู้ทั่วถึงทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๓. ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรบัผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๒.๔  สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 

ชัดเจน และเปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องมสี่วนร่วม 
        ระดับคุณภาพ ๓ ดี 

๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจทีก่ าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถ่ินอย่างชัดเจน 

๒.๒ สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาทีม่ีความ
เหมาะสม ครอบคลมุประเด็นหลักต่อไปนี ้
๑) พัฒนาวิชาการทีเ่น้นผูเ้รียนทกุกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
๒) พัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๓) บรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
๔) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ด ี

๒.๓ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมอืในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

๒.๔ สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจน 



 11 

        ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้ 
 ๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธ์กจิที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ

ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน แต่ขาดความชัดเจน 
๒.๒  สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพฒันาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาทีม่ีความ

เหมาะสม ครอบคลมุประเด็นหลักต่อไปนี ้
๑) พัฒนาวิชาการทีเ่น้นผูเ้รียน และมีการด าเนินการ 
๒) พัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง 
๓) บรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือทันสมัยหรือน าไป

ประยุกต์ใช้ได ้
๔) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ด ี

๒.๓ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครอืข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับน้อย 

๒.๔ สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตาม
ข้ันตอนที่ก าหนด 

        ระดับคุณภาพ ๑ ปรบัปรุง 
๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจทีก่ าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ

ศึกษาชาติ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถ่ินขาดความชัดเจน 
๒.๒ สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไมเ่หมาะสม

และขาดความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี ้
๑) พัฒนาวิชาการที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุม่เป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่างไม่

เป็นรปูธรรม 
๒) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าทีท่ีไ่ม่ครบทุกคน 
๓) จัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัยและไม่มีการน าไป

ประยุกต์ใช้ 
๔) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุน้ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 

  ๒.๓ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับนอ้ยมาก 
๒.๔ ไม่มีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีแผนพัฒนาวิชาการ แผนบรหิารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาคร/ูบุคลากร แผนการก ากบั
นิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ 

 สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คร ูบุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกบั
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธ์กิจของสถานศึกษา เช่น กระบวนการได้มาของเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ท าอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ 
ด าเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างสถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกัน 
ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างไร  

 สถานศึกษาน าแผนไปสูก่ารปฏิบัติอย่างไร สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าที่ ผู้รบัผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามแผนอย่างไร ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเข้ามามสี่วนร่วมต่อผลการด าเนินการสถานศึกษาหรือไม ่อย่างไร  

 สถานศึกษามีเครอืข่ายในการท างานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมสี่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษามีการ
ก ากับติดตามและมีวิธีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพจิารณา 
๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและท้องถ่ิน 
๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 ระดับคุณภาพ 
        ระดับคุณภาพ ๔ ดีเยี่ยม 
  ๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

๑) ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนือ้หาสาระ กิจกรรมทีส่อดคล้องกบัความ
สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรปูธรรมทัง้ระบบ 

๒) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัตจิริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรปุองค์ความรู ้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี

๓) จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้ฝกึทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

๔) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
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๕) ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

๖) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
  ๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและท้องถ่ิน 

๑) จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนการ
สอน 

๒) ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรปูธรรม
และต่อเนื่อง 

  ๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
๑) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
๒) มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
๓) ใช้เครื่องมอืและวิธีการวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการ

สอน 
๔) นักเรียนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการวัดและประเมนิผล 
๕) ให้ข้อมูลยอ้นกลบัแกผู่้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

        ระดับคุณภาพ ๓ ดี 
๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

๑) ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนือ้หาสาระ กิจกรรมทีส่อดคล้องกบัความ
สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 

๒) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย 
สรปุองค์ความรู ้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได ้

๓) จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้ฝกึทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 

๔) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
๕) ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก

ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
๖) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 

๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและท้องถ่ิน 
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๑) จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนการ
สอน 

๒) ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

๑) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
๒) มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
๓) ใช้เครื่องมอืและวิธีการวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการ

สอน 
๔) นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
๕) ให้ข้อมูลยอ้นกลบัแกผู่้เรียน 

        ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้ 
  ๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

๑) ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนือ้หาสาระ และกิจกรรม 
๒) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง 
๓) จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้ฝกึทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท า

เป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
๔) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
๕) ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน 
๖) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 

๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและท้องถ่ิน 
๑) จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
๒) ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียน 
๑) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
๒) มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน 
๓) ใช้เครื่องมอืและวิธีการวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการ

สอน 
๔) ให้ข้อมูลยอ้นกลบัแกผู่้เรียน 

        ระดับคุณภาพ ๑ ปรบัปรุง 
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  ๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ไมส่ร้างโอกาสใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วม 
๑) ผู้เรียนไม่มสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนือ้หาสาระ กิจกรรมทีส่อดคลอ้งกบัความ

สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 
๒) ไม่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหลง่เรียนรู้ สรปุองค์

ความรู้ 
๓) ไม่จัดกิจกรรมใหผู้เ้รียนได้ฝกึทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 

ท าเป็น และรักการอ่าน 
๔) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไมเ่ช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
๕) ผู้เรียนไม่มสี่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน 
๖) ผู้เรียนไม่มีการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการวิจัย 

๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและท้องถ่ิน 
๑) ไม่จัดกิจกรรมใหผู้เ้รียนได้เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
๒) ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือรว่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  ๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียนไม่เป็นระบบ และไม่มปีระสทิธิภาพ 
๑) ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
๒) ตรวจสอบและประเมินอย่างไมเ่ป็นระบบ 
๓) นักเรียนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องไม่มสี่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
๔) ไม่ให้ข้อมูลยอ้นกลับแกผู่้เรียน 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้บันทึกผลหลงัสอน 
เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู ้สมุดการบ้านที่แสดง
ให้เห็นการให้ข้อมลูย้อนกลับ ช้ินงานหรือผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน 
และแหล่งเรียนรู ้ฯลฯ 

 สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของคร ูเช่น การใช้ค าถามที่หลากหลายระดับ
เพื่อสง่เสรมิการคิดข้ันสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส ่การมอบหมายงานของคร ูปฏิสัมพันธ์ของครูกบั
ผู้เรียน เช่น ความเป็นกันเองของครูกบัผูเ้รียน การสนทนาโต้ตอบของครกูับผู้เรียน พฤติกรรมการ
เรียนของผูเ้รียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน การมสีว่นร่วมของผูเ้รียน ความสนใจในการร่วม
กิจกรรม สภาพบรรยากาศและ 
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 สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้การจัดกิจกรรมที่ให้ผูเ้รียน ปฏิบัติจรงิ กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผูเ้รียนในแต่ละกลุม่ ฯลฯ 

 สัมภาษณ์นักเรียน และคร ูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม ่อย่างไร นักเรียนไดร้่วมก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลงาน/ช้ินงาน
ต่างๆ หรอืร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรูจ้ากชุมชนในเรือ่งใด 
และจากแหลง่เรียนรู้ใดบ้าง นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 

 ด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ 
มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ประเด็นพจิารณา 
๔.๑ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 
 ระดับคุณภาพ 
        ระดับคุณภาพ ๔ ดีเยี่ยม 

๑) สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลตอ่คุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรปูธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ

๒) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนนิงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างด ี

๓) พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบรหิารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

        ระดับคุณภาพ ๓ ดี 
๑) สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลตอ่คุณภาพผู้เรียน

อย่างเป็นรปูธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ
๒) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนนิงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
๓) พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความ

มั่นใจต่อระบบการบรหิารและการจัดการของสถานศึกษา 
        ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้ 

๑) สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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๒) ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมอืในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

๓) พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องค่อนข้าง
มั่นใจต่อระบบการบรหิารและการจัดการของสถานศึกษา 

 
 
        ระดับคุณภาพ ๑ ปรบัปรุง 

๑) สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ไม่สง่ผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน ไม่เป็นรูปธรรม ขาดความชัดเจน และไม่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ

๒) ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

๓) พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องไมม่ีความ
มั่นใจต่อระบบการบรหิารและการจัดการของสถานศึกษา 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รูปแบบหรือกระบวนการที่ใช้
ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ 

 สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถ่ิน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เช่น ท่านมสี่วนร่วมในการบรหิารและการจัดการของสถานศึกษาอย่างไรบ้าง 
ท่านมีส่วนร่วม ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจดัการของสถานศึกษาหรอืไม ่อย่างไร 
ฯลฯ 

 
  การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ให้ตัดสินจากผลการประเมิน ๔ มาตรฐาน 
คือ มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  
    มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา  
    มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 
    มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
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  โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่าน้ัน มาพิจารณาเปน็ภาพรวมเพื่อตัดสินระดบัคุณภาพของ
สถานศึกษาตามระดบัคุณภาพ ดังนี ้
    ระดับคุณภาพ ๔ ดีเยี่ยม 

๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดบัดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติสูงข้ึน มีความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถสื่อสารทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะตามทีส่ถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 

๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบรหิารจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการ
ปรับปรงุแก้ไขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๓. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน
อยู่ในระดับดเียี่ยม โดยมีการวิเคราะห ์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร และบรบิทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลจาก
สภาพจรงิในทุกขั้นตอน 

๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดเียี่ยม โดย
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนนิงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างด ีและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจตอ่ระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดบัสงู 

   ระดับคุณภาพ ๓ ดี 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดบัดีหรือดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของ

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน มีความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถสือ่สาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะตามทีส่ถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 

๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบรหิารจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษาอยู่ในระดับดี หรือดี
เยี่ยม โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการ
ปรับปรงุแก้ไขงานให้ดีข้ึน อย่างต่อเนื่อง 
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๓. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดบัดี
หรือดเียี่ยม โดยมีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรบริบทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้และการประเมินผลในทุกขั้นตอน 

๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดี หรือดี
เยี่ยม และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ในระดับสูง 

 
 ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้ 

๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดบัพอใช้ 
๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบรหิารจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ 

ไม่มีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรงุ
แก้ไขงานให้ดีข้ึน อย่างใดอย่างหนึง่ 

๓. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดบั
พอใช้ มีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายความต้องการของหลักสูตรบริบทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้การน าไปใช้ และการประเมินผลแต่ขาดความถูกต้องสมบรูณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับพอใช้และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 ระดับคุณภาพ ๑ ปรบัปรุง 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดบัพอใช้หรือปรับปรงุ 
๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบรหิารจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้

หรือปรบัปรุง ไม่มีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
และการปรบัปรุงแก้ไขงานให้ดีข้ึน อย่างใดอย่างหนึ่ง 

๓. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดบั
พอใช้หรือปรบัปรุง ไม่มีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรบริบทสถานศึกษา 
และบริบทในการศึกษาของชาติ ขาดความสมบรูณ์ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ การ
น าไปใช้ และการประเมินผลในทุกขั้นตอน 
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๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับพอใช้หรือ
ปรับปรงุ ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องไม่มีความมั่นใจตอ่ระบบการบรหิารและการจัดการของ
สถานศึกษา 

 


