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ค าน า 
 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เกิดความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการ
จัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มี
จ านวนน้อยลง กระชับและสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก 
สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการ
ประเมิน รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ค าชี้แนะและให้
ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรับใหม่จึงมีจ านวนไม่มาก แนวทางการ
ประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไม่
เพ่ิมภาระการจัดท าเอกสารให้สถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน มีความ
น่าเชื่อถือ สามารถให้ค าชี้แนะและให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนา (Evaluation and Development) บนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึง
เป้าหมายคือมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น 
(Accountability)  

เอกสารเล่มนี้ จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะท าให้เกิดความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หวังว่าสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาเอกสารเล่มนี้ ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูอาจารย์ ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ ให้สมบูรณ์  สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 
 
 

(นายการุณ  สกุลประดิษฐ์) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บทน า 
 
๑. คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่ งจะท าให้ 
เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
๒. คู่มือฉบับนี้จัดท าเพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด และ 
ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 
๓. โครงสร้างของคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑) มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ๒) แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
๔. ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
๔.๑ การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคน

ได้รับมอบหมาย 
๔.๒ การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

เพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา 
๔.๓ การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครั้ง
คราวเท่านั้น  

๔.๔ การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ไม่สามารถ
ว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่น ๆ ด าเนินการแทนได้ 

๔.๕ การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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ส่วนที่ ๑  
มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
๕. การพัฒนามาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนี้ มีแนวคิดว่าเป็น

มาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อน
คุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การก าหนด
มาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของ
สถานศึกษา และให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2553  
โดยได้ก าหนดมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
4 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

  
๖. ค าอธิบายของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง การ
ด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความ
มั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการ
จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิดจากการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
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๗. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๔ ระดับ  
๗.๑ ระดับ 4 ดีเยี่ยม  
๗.๒ ระดับ 3 ดี  
๗.๓ ระดับ 2 พอใช้  
๗.๔ ระดับ 1 ปรับปรุง 

 
๘. รายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเด็น

พิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ

แต่ละระดับชั้น 
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ   
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม    
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม

ระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ 

ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่

สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย

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

และสังคม 
ระดับ ๓ ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี  
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม

ระดับชั้น ในระดับดี 
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม

ปลอดภัย  
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ 

ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น 
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้ เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตาม

เป้าหมาย 
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะ

ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 

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

สังคม 
ระดับ ๒ พอใช้ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับผ่าน 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น 

ในระดับผ่าน 
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับผ่าน 
๔) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 

แก้ปัญหา ในระดับผ่าน 
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้  
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร 

มีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละป ี
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการแต่มีความพยายามในการ

ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น  
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิ

ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน 

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

และสังคม 
ระดับ ๑ ปรับปรุง 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อ
การเรียนรู้ 

๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เหมาะสมกับระดับชั้น 
ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 

๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อ
การเรียนรู้ 
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๔) ผู้เรียนไม่สามารถตอบค าถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
๕) ผู้เรียนไมส่ามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้  
๖) ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม

หลักสูตรในแต่ละปี 
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการและไม่มีความพยายามในการ

ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
๘) ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่

สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน 
๒) ผู้เรียนไมม่ีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓) ผู้เรียนไมม่ีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 
๔) ผู้เรียนไมย่อมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
๕) ผู้เรียนไมม่ีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  
๖) ผู้เรียนไมร่ักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได้  
๗) ผู้เรียนไมรู่้และไมม่ีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง ข่มเหงและรังแก 
๘) ผู้เรียนวางเฉยต่อการกระท าสิ่งไม่ถูกต้อง  

 

ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบ
สรุปผลการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  เอกสาร
การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทึกการอ่าน แบบสรุปรายงาน
การประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการท างาน 
รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ เอกสาร
หลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
 - สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่
สถานศึกษาก าหนด เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ  การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ 
และพฤติกรรมการท างานร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียนรู้สึก
อย่างไรที่เกิดเป็นคนในท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่ชอบกับ
การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ถ้าชอบ/ไม่ชอบเพราะอะไร ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 

 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพของผู้ เรียนรอบด้าน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ  
 ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา

ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม 

ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตาม

มาตรฐานต าแหน่ง 
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ

ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ ดีและกระตุ้นให้ผู้ เรียนใฝ่ เรียนรู้ทั่ วถึงทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๔. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 

ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ระดับ ๓ ดี 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา

ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ

เหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
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3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
ชัดเจน 

ระดับ ๒ พอใช้ 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา

ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ

เหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการด าเนินการ 
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง 
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือทันสมัย หรือน าไป

ประยุกต์ใช้ได้ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 

3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอยู่
ในระดับน้อย 

4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด 

ระดับ ๑ ปรับปรุง 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา

ชาติ แต่ไมส่อดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ขาดความชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่เหมาะสม

และขาดความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
2.1 พัฒนาวิชาการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่างไม่เป็น

รูปธรรม 
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ 
2.3 จัดการข้อมูลสารสนเทศทีม่ีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไมท่ันสมัยและไม่มีการน าไปประยุกต์ใช้ 
2.4 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 

3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก 
4. ไม่มีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการ
ก ากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ  

 - สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น กระบวนการ
ได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท าอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด าเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง สถานศึกษามีการด าเนินการสร้าง
ความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างไร สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างไร สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร สถานศึกษามีเครือข่าย
ในการท างานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษามีการก ากับติดตามและมี
วิธีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา 

 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี 

1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ

สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ

ต่อเนื่อง 
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3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน 
3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ระดับ ๓ ดี 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้  

1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 

1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ

สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน 
3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ระดับ ๒ พอใช้ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม 
1.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง  
1.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น  

ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
1.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
1.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน  
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน  
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน  
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน 
3.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ระดับ ๑ ปรับปรุง 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ไมส่ร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  

1.1 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 

1.1 ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ สรุปองค์
ความรู้  

1.2 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 
ท าเป็น และรักการอ่าน  

1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไมเ่ชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
1.4 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน  
1.6 ผู้เรียนไม่มีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 

 2. การจัดการเรียนการสอนที่ไมย่ึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
2.1 ไมจ่ัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไมเ่ป็นระบบ และไมม่ีประสิทธิภาพ  
3.1 ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
3.2 ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ 
3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไมม่ีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
3.5 ไมใ่ห้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนไมน่ าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึก
ผลหลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สมุด
การบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อ
การเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ  

 - สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น การใช้ค าถามที่หลากหลาย
ระดับเพ่ือส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฎิสัมพันธ์
ของครูกับผู้เรียน เช่น ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน 
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
ความสนใจในการร่วมกิจกรรม สภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  การจัด
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฎิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความ
สนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 

 - สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
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ต่างๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด 
และจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ 

 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ประเด็นพิจารณา 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

อย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาเป็นอย่างดี   
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ

ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
ระดับ ๓ ดี 
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

อย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ

ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
ระดับ ๒ พอใช้ 
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. ผู้ เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมั่นใจ

ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
ระดับ ๑ ปรับปรุง 
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

ไมเ่ป็นรูปธรรม ขาดความชัดเจน และไมม่ีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
2. ผู้เกี่ยวข้องไมใ่ห้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีความ

มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 

  



13 

ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  - ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รูปแบบ
หรือกระบวนการที่ใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ 
  - สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เช่น ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาอย่างไรบ้าง ท่านมีส่วนร่วม ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาหรือไม ่อย่างไร ฯลฯ 

 
๙. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ให้ตัดสินจากผลการประเมิน ๔ มาตรฐาน 

คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐาน 
ที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น  
มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพ่ือตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 

 
ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของ

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 

๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม  

3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่
ในระดับดีเยี่ยม  

๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

ระดับ 3 ดี 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการ

ของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 

๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีหรือดีเยี่ยม 
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3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่
ในระดับดีหรือดีเยี่ยม  

๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับ
ดีหรือดีเยี่ยม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 

ระดับ 2 พอใช้ 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐาน
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในระดับพอใช้ 

ระดับ 1 ปรับปรุง 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐาน
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง 
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ส่วนที่ ๒  
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
๑๐. หลักการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐาน

เป็นไปตามหลักการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert judgment) และการตรวจทานผลการ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ผู้ประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันใน
คณะกรรมการผู้ประเมินเพ่ือการตัดสินให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจะไม่ใช้การให้
คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง  

 

๑๑. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ การตัดสิน
คุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยก
องค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
หรือกระบวนการด าเนินงานในภาพรวม (Holistic Rubrics)  

 

๑๒. การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายและ
เกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา และสะท้อน
คุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

  
๑๓. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิด

จากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้
อย่างชัดเจน และมีเป้าหมายการประเมินเพ่ือการพัฒนา (Evaluation and Development) 
ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จ าเป็นในการประเมิน มีความน่าเชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้นๆ 

 

๑๔. ให้ผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและประเด็นที่ก าหนด แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment) 

 

๑๕. ข้อควรปฏิบัติของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
๑๕.1 ศึกษามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน วิธีการตัดสินระดับคุณภาพ วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และคู่มือส าหรับผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  

๑๕.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาล่วงหน้า เช่น รายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานรอบปีที่ผ่าน
มาพร้อมสรุปข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ประเมิน  
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๑๕.3 ผู้ประเมินมีความรับผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมายและปฏิ บัติงานเต็มความรู้
ความสามารถของตนและรับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้ประเมินที่ไปประเมินด้วยกันไม่
ควรถือความคิดของตนเองเป็นหลัก  

๑๕.๔ ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนต่อสถานศึกษาอย่างมีคุณค่า สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
๑๕.5 เขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างมีคุณค่ารวมทั้งเลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ถูกต้อง  
๑๕.6 แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอเพ่ือให้เข้าใจบริบท เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ต่างๆ ที่สถานศึกษาน ามาใช้  
๑๕.๔ ก าหนดระยะเวลาที่ ใช้ในการประเมินให้เหมาะสมตามสภาพการด าเนินงานของ

สถานศึกษา และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง เช่น การสอบถาม การสังเกต 
การสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารและชิ้นงานเดิม เพ่ือลดการใช้กระดาษจ านวนมาก  

๑๕.๘ ไม่สร้างสร้างเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการประเมินนอกเหนือจากเอกสารที่เป็น
ร่องรอยการด าเนินงานตามปกติ 

 

๑๖. ให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย ๑) ให้มี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ ๒) ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

 

๑๗. สถานศึกษาควรก าหนดขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
๑๗.๑ ขั้นตอนก่อนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑) ศึกษา ท าความเข้าใจ วางแผนกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบ่งชี้ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒) วิเคราะห์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน ก าหนดวิธีการประเมิน แหล่งข้อมูล แนวค าถาม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บรวบข้อมูล 

๓) ชี้แจงขั้นตอน วิธีการประเมินแก่ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง 
๑๗.๒ ขั้นตอนระหว่างการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑) เก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและแหล่งข้อมูลที่ก าหนด ทั้ งนี้  ให้ ใช้วิธีการและ
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ประเด็นพิจารณา 

๒) ให้ระดับคุณภาพการประเมินโดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ได้และเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๑๗.๓ ขั้นตอนหลังการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๑) สรุปและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  
๒) เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องใน

สถานศึกษา นอกสถานศึกษา และหน่วยงานระดับต้นสังกัด 
๓) น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 

๑๘. ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและต้นสังกัด เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป 
จ าเป็ นต้ องปรับปรุ งมาตรฐานการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานให้ สอดคล้องกัน จึ งให้ ยกเลิ กประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง 
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘  แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  ทั้งนี้  ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

     พลเอก   

 (ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 
                                                          รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559  
มีจ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
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2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
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คณะท างานปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา  
นายแพทยธ์ีระเกยีรติ  เจริญเศรษฐศิลป ์  ที่ปรึกษาคณะท างานรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
นายไมเคิล  เดวิด เชอบี ้ ที่ปรึกษาคณะท างาน 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
หม่อมหลวงปริยดา  ดสิกุล   ที่ปรึกษาคณะท างานผู้ช่วยเลขานกุาร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  พวงส าล ี  ที่ปรึกษาคณะท างาน  
รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ร่มโพธ์ิ   หน้าหน้าคณะท างาน 
นางปาริชาดิ  ทัพภะสดุ    คณะท างาน 
นายแพทย์ชัยชนะ  น่ิมนวล   คณะท างาน 
แพทย์หญิงศุภรา  เชาว์ปรีชา   คณะท างาน 
แพทย์หญิงปิยาภสัร์  จิตภิรมย ์   คณะท างาน 
นางสาวผาณิดา  วิทยวราวัฒน ์   คณะท างานและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายดิเรก  พรสีมา    ประธานกรรมการ  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รองประธานกรรมการ 
นายอ ารุง  จันทวานิช    กรรมการ 
นางเบญจา  ชลธาร์นนท์    กรรมการ 
นางมัณฑนา  ศังขะกฤษณ์    กรรมการ 
นางบุญชู  ชลัษเฐียร    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พศาล  สุวรรณน้อย  กรรมการ 
นางสาวไพรวลัย์  พิทักษ์สาล ี   กรรมการ 
รองศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิ์จรูญ   กรรมการ 
ศาสตราจารย์สุวมิล  ว่องวาณิช   กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะที่ปรึกษา 
นายการณุ  สกุลประดิษฐ ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดร.วิษณุ  ทรัพยส์มบตั ิ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา  

 
คณะจัดท าเอกสาร 

ดร.บุญชู  ชลัษเฐียร คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาล ี คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดร.วิษณุ  ทรัพยส์มบตั ิ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา  
นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ส านักทดสอบทางการศึกษา   
ดร.ลาวัลย์  พิชญวรรธน ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 1 ปฏิบัติ

หน้าท่ี สพฐ.  
นางสุอารีย์  ช่ืนเจรญิ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นายภัทรแสน แสนยะมูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านกัทดสอบทางการศึกษา 
นางสาวสุวณี  พิมพกรรณ ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา 
นางสาวรุ่งทิวา งามตา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางพงษ์จันทร์  อยู่เป็นสุข ข้าราชการบ านาญ 
นางสาวแสงมณี  มีน้อย ผู้อ านวยการส านักวิชาการ ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
นางสาวถวิล  จันทร์สว่าง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
นางสาววาสนา  เครือมาศ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
นางสาวนันทิพา กงวิไล     หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
นางสาวชฎาธาร  มะลิลิล นักจัดการทั่วไปช านาญการ ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
นายมาโนช  จันทร์แจ่ม ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
ดร.เกรียงศักดิ์  สุวรรณวัจน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
นายสมโภชน์  หลักฐาน ศึกษานเิทศกเ์ช่ียวชาญ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต1 
นายสมบตัิ  เนตรสว่าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบรุี เขต 1 
ดร.กนกมนตร นาจวง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 3 
ดร.ชนกนาถ  วงษ์ค าจันทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 
นายบุญเรือน  ฉายศิร ิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
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นางปัทมพร สุรกิจบวร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เขต ๒ 

นางอภิวันทน์ พินทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบศรีีขันธ์ เขต 1 

นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนตัย ์ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 10 
นางสาวสมลักษณ์  พิมสกลุ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
นายอัทธนีย์  ศันสนียกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
นางน้ าค้าง  โตจินดา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 18 
นางสาวพิไลลักษณ์  หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต ๕  
นางรัญญาภัทร์  อัยรา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุทัยธานี เขต 2 
ดร.อิทธิฤทธ์ิ  พงษ์ปิยะรัตน ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 
นางสาวสุนทรี  จันทรส์ าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 5 
นายจงรัก  รุ่งเรืองศิรินนท ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
นางพิฐชญาณ์  ไพรด า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร ี
นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านห้วยไผห่นองโน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
นายธงชัย  โคระทัต ผู้อ านวยการ โรงเรียนวดัมกุฎกษตัริยาราม ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ดร.นันทิยา  ทองหล่อ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองนา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาลพบุรึ เขต ๑ 
นางปราณี  หนูขาว ผู้อ านวยการ โรงเรียนโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบรุี เขต 2 
นางรตมิา  ปฤษฎางคเดชา ผู้อ านวยการ โรงเรยีนวชิรป่าซาง ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 35 
นายวิทยา  จิตเงิน ผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต ๒ 
ดร.ศิรริัตน์  สคุันธพฤกษ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนวดัเจ้าปลุก(เติมประชาสรรค์) ส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ดร.สุชาติ  บรรจงการ ผู้อ านวยการ โรงเรยีนกมลศรี ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
นายสุพจน์  หว่านเงิน ผู้อ านวยการ โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
นางสุมนา  เสือเอก ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุขฤทัย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
นางโสภา  ชวนวนั ผู้อ านวยการ โรงเรยีนชัยเกษมวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
นายอนุศักดิ์  พันธ์งาม ผู้อ านวยการ โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา ผู้อ านวยการ โรงเรียนพลับพลาไชย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 
นายทวิช  แจ่มจ ารัส รองผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดพรหมสาคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุร ี
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นายธีรวัฒน์  สมเพาะ รักษาการ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทศบาลปลายบาง วัดอุบลนาราม ส านัก
ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ 

นางวิจิตรา  วันเลิศ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนตะดอบวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ดร.อนุสรณ์ เกดิศร ี ครูปฏิบัติการ โรงเรียนวดัเขาพระยาสังฆาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  

 
 
 


