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คู่มือฉบับนี้จัดทาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบมาตรฐานการศึpage,
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สถานศึกษา เพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด
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๑.

๒.

ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๓. โครงสร้างของคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑) มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ๒) แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๔. ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้
๔.๑ การประกัน คุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคน
ได้รับมอบหมาย
๔.๒ การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการดาเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
เพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา
๔.๓ การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทาเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นครั้ง
คราวเท่านั้น
๔.๔ การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถ
ว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่น ๆ ดาเนินการแทนได้
๔.๕ การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ส่วนที่ ๑
มำตรฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

๕.

4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

๖. คาอธิบายของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มำตรฐำนที่ 1 คุณ ภำพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริห ำรสถำนศึกษำ หมายถึง การ
ดาเนิ นการบริห ารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดย
เปิ ดโอกาสให้ ผู้ เกี่ยวข้องทุ กฝ่ ายมีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความ
มั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล หมายถึ ง การวางระบบการ
จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิดจากการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัด
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. รายละเอี ย ดของมาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประเด็ น
พิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ระดับคุณภำพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม
๒) ผู้ เรีย นมีความสามารถในด้านการสื่ อ สารทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม
ระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ผู้ เรี ยนมี ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ อย่ างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
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๗) ค่ าเฉลี่ ยผลการทดสอบระดั บชาติ ของผู้ เรี ยนมี พั ฒ นาการสู งขึ้ น หรือคุ ณ ภาพเป็ นไปตาม
เป้าหมาย
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ผู้ เรีย นมี ความประพฤติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามที่
สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
๘) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน
และสังคม
ระดับ ๓ ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี
๒) ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในด้านการสื่ อ สารทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ในระดับดี
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
๕) ผู้ เรี ยนมี ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ อย่ างเหมาะสม
ปลอดภัย
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ
ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น
๗) ค่ าเฉลี่ ยผลการทดสอบระดั บชาติ ของผู้ เรี ยนมี พั ฒ นาการสู งขึ้ นหรื อคุ ณ ภาพเป็ นไปตาม
เป้าหมาย
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ผู้ เรี ย นมี ค วามประพฤติ ด้ านคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ค่ านิ ยม จิ ต สั งคมและจิ ต ส านึ ก ตามที่
สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
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๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
๘) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและ
สังคม
ระดับ ๒ พอใช้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับผ่าน
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น
ในระดับผ่าน
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับผ่าน
๔) ผู้ เรี ย นสามารถคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
แก้ปัญหา ในระดับผ่าน
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร
มีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละปี
๗) ค่ าเฉลี่ ย ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ข องผู้ เรีย นไม่ มี พั ฒ นาการแต่ มี ค วามพยายามในการ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ผู้ เรี ย นมี ความประพฤติด้านคุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสั งคมและจิตส านึก ตามที่
สถานศึกษากาหนดปรากฏไม่ชัดเจน
๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
๘) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน
และสังคม
ระดับ ๑ ปรับปรุง
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ทาให้เป็นปัญหาต่อ
การเรียนรู้
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เหมาะสมกับระดับชั้น
ทาให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ทาให้เป็นปัญหาต่อ
การเรียนรู้
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๔) ผู้เรียนไม่สามารถตอบคาถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
๕) ผู้เรียนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
๖) ผู้ เรีย นไม่มีความก้าวหน้ าจากพื้ นฐานเดิมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตรในแต่ละปี
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการและไม่มีความพยายามในการ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น
๘) ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ผู้ เรี ย นมี ค วามประพฤติ ด้ านคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ค่ านิ ยม จิ ต สั งคมและจิ ต ส านึ ก ตามที่
สถานศึกษากาหนดปรากฏไม่ชัดเจน
๒) ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย
๔) ผู้เรียนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๕) ผู้เรียนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
๖) ผู้เรียนไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได้
๗) ผู้เรียนไม่รู้และไม่มีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง ข่มเหงและรังแก
๘) ผู้เรียนวางเฉยต่อการกระทาสิ่งไม่ถูกต้อง
ตัวอย่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบ
สรุปผลการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เอกสาร
การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทึกการอ่าน แบบสรุปรายงาน
การประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการทางาน
รายงานสรุ ปผลการทดสอบระดั บชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ร่ อ งรอยการจัด กิ จกรรม โครงการ เอกสาร
หลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม
- สั งเกตพฤติกรรมต่ างๆ ของผู้ เรีย น เช่น ความสามารถในการใช้ค อมพิว เตอร์ การใช้
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่
สถานศึกษากาหนด เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ
และพฤติกรรมการทางานร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ
- สั มภาษณ์ ผู้ เรีย นเกี่ย วกับ ความภู มิใจในท้ องถิ่น และความเป็ นไทย เช่น นั กเรียนรู้สึ ก
อย่างไรที่เกิดเป็นคนในท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่ชอบกับ
การเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ ถ้าชอบ/ไม่ชอบเพราะอะไร ฯลฯ
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มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ประเด็นพิจำรณำ
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑) การวางแผนและด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เน้ น คุ ณ ภาพของผู้ เรี ย นรอบด้ าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับคุณภำพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
๒. สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตาแหน่ง
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ และ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2.4 จั ด สภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสั งคมที่ ดี แ ละกระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นใฝ่ เรี ยนรู้ ทั่ ว ถึ งทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่ วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. สถานศึกษากากั บ ติดตามและประเมิน ผลการบริห ารและการจัดการศึก ษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ระดับ ๓ ดี
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
2. สถานศึ กษามี แผนและด าเนิ นงานพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารและการจัดการศึ กษาที่ มีค วาม
เหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และนาไปประยุกต์ใช้ได้
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี
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3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่ วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. สถานศึกษากากั บ ติดตามและประเมิน ผลการบริห ารและการจัดการศึก ษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจน
ระดับ ๒ พอใช้
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน
2. สถานศึ กษามี แผนและด าเนิ นงานพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารและการจัดการศึ กษาที่ มีค วาม
เหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียน และมีการดาเนินการ
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตาแหน่ง
2.3 บริห ารจัดการข้อมู ลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือทันสมัย หรือ นาไป
ประยุกต์ใช้ได้
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี
3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอยู่
ในระดับน้อย
4. สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กาหนด
ระดับ ๑ ปรับปรุง
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ขาดความชัดเจน
2. สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่เหมาะสม
และขาดความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการไม่ครอบคลุ มทุกกลุ่ มเป้าหมาย หรือไม่ ครบทุกคน และดาเนินการอย่างไม่เป็ น
รูปธรรม
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่
2.3 จัดการข้อมูลสารสนเทศทีม่ ีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัยและไม่มีการนาไปประยุกต์ใช้
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก
4. ไม่มีการกากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
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ตัวอย่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจาปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการ
กากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ
- สั มภาษณ์ ค ณะกรรมการสถานศึ กษา ผู้ บ ริห าร ครู บุ ค ลากร ผู้ เรียน และผู้ ป กครอง
นักเรียนเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษา เช่น กระบวนการ
ได้ ม าของเป้ าหมาย วิสั ยทั ศน์ พั นธกิ จ ท าอย่ างไรบ้ าง มี ขั้นตอนอย่ างไร การก าหนดเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดาเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง สถานศึกษามีการดาเนินการสร้าง
ความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างไร สถานศึกษานาแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่ า งไร สถานศึ ก ษาแบ่ งบทบาทหน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ต ามแผนอย่ างไร ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการดาเนินการสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร สถานศึกษามีเครือข่าย
ในการทางานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษามีการกากับติดตามและมี
วิธีการประเมินผลการดาเนินงานอย่างไร ฯลฯ
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจำรณำ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมิ น ความรู้ ค วามเข้ าใจของผู้ เรีย นอย่ า งเป็ น ระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
ระดับคุณภำพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
1.2 เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ โ ดยการคิ ด ได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารและแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทา
เป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
1.5 ผู้ เรี ยนมีส่ว นร่ว มในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สื่ อการเรียน และอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง
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3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน
3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
ระดับ ๓ ดี
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทา
เป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
1.5 ผู้ เรี ย นมีส่ ว นร่ วมในการจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้ อ ม สื่ อการเรียน และอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน
3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
ระดับ ๒ พอใช้
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
1.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง
1.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
1.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
1.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร
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3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน
3.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
ระดับ ๑ ปรับปรุง
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
1.1 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
1.1 ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ สรุปองค์
ความรู้
1.2 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น
ทาเป็น และรักการอ่าน
1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
1.4 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน
1.6 ผู้เรียนไม่มีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
2. การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไม่เป็นระบบ และไม่มีประสิทธิภาพ
3.1 ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ
3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนไม่นาไปใช้พัฒนาตนเอง
ตัวอย่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึก
ผลหลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุด
การบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อ
การเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
- สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น การใช้คาถามที่หลากหลาย
ระดับเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฎิสัมพันธ์
ของครูกับ ผู้ เรียน เช่น ความเป็ นกันเองของครูกับผู้ เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน
พฤติกรรมการเรีย นของผู้ เรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่ วนร่วมของผู้เรียน
ความสนใจในการร่วมกิจกรรม สภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฎิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความ
สนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ
- สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมกาหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร
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ต่างๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด
และจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ
มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
ประเด็นพิจำรณำ
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ระดับคุณภำพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ระดับ ๓ ดี
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2. ผู้ เกี่ ยวข้ องทุ กฝ่ ายให้ ความร่ วมมื อ ในการวางระบบและด าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษา
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ระดับ ๒ พอใช้
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. ผู้ เกี่ ย วข้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการวางระบบและด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ระดับ ๑ ปรับปรุง
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ไม่เป็นรูปธรรม ขาดความชัดเจน และไม่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2. ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
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ตัวอย่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา แผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี รูปแบบ
หรือกระบวนการที่ใช้ดาเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ
- สั ม ภาษณ์ นั ก เรี ย น ครู ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบและ
ดาเนิ น งานประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึกษา เช่น ท่านมีส่วนร่ว มในการบริห ารและการ
จัดการของสถานศึกษาอย่ างไรบ้ าง ท่านมี ส่วนร่วม ท่านมีความพึ งพอใจต่อ การบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร ฯลฯ
๙. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ให้ตัดสินจากผลการประเมิน ๔ มาตรฐาน
คื อ มาตรฐานที่ ๑ คุ ณ ภาพของผู้ เรี ยน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารจั ดการของผู้ บริ หาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมาตรฐาน
ที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยนาผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น
มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพื่อตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของ
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถสื่อสาร
ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ สามารถในการคิ ด ค านวณ มี ค วามสามารถในการคิ ด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
จิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน
๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลประเมินอยู่
ในระดับดีเยี่ยม
๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ระดับ 3 ดี
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการ
ของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มี ความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดคานวณ มีความสามารถในการคิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
จิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน
๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีหรือดีเยี่ยม
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3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลประเมินอยู่
ในระดับดีหรือดีเยี่ยม
๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับ
ดีห รื อดีเยี่ ย ม และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งมีค วามมั่ นใจต่ อระบบการบริห ารและการจั ดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง
ระดับ 2 พอใช้
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมาตรฐาน
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในระดับพอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมาตรฐาน
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง
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ส่วนที่ ๒
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
๑๐. หลักการประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
เป็ น ไปตามหลั ก การตั ด สิ น โดยผู้ เชี่ ย วชาญ (expert judgment) และการตรวจทานผลการ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน ในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่ ก าหนดไว้ ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งมี ค วามรู้อ ย่างรอบด้ านและวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ร่ว มกั น ใน
คณะกรรมการผู้ประเมินเพื่อการตัดสินให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งจะไม่ใช้การให้
คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง
๑๑. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความสาคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ การตัดสิน
คุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยก
องค์ประกอบในการกาหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
หรือกระบวนการดาเนินงานในภาพรวม (Holistic Rubrics)
๑๒. การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากาหนดเป้าหมายและ
เกณฑ์ก ารประเมิ น ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพื่ อตรวจสอบและประเมิน ผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการดาเนินงานเพื่อพัฒ นา และสะท้อน
คุณภาพการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๑๓. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิง ประจักษ์ที่เกิด
จากการปฏิบัติงานตามสภาพจริง ของสถานศึกษา (Evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้
อย่างชัดเจน และมีเป้ าหมายการประเมิน เพื่อการพัฒ นา (Evaluation and Development)
ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จาเป็นในการประเมิน มีความน่าเชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้นๆ
๑๔. ให้ผู้ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาดาเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและประเด็นที่กาหนด แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment)
๑๕. ข้อควรปฏิบัติของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๑๕.1 ศึกษามาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ วิธีการประเมิน วิธีก ารตัดสิ น ระดับ คุณ ภาพ วิธีการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และคู่มือสาหรับผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
๑๕.2 ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพื้ นฐานของสถานศึกษาล่ วงหน้า เช่น รายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานรอบปีที่ผ่าน
มาพร้อมสรุปข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒ นาหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ประเมิน
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๑๕.3 ผู้ ป ระเมิ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ได้ รั บ มอบหมายและปฏิ บั ติ ง านเต็ ม ความรู้
ความสามารถของตนและรับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้ประเมินที่ไปประเมินด้วยกันไม่
ควรถือความคิดของตนเองเป็นหลัก
๑๕.๔ ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนต่อสถานศึกษาอย่างมีคุณค่า สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
๑๕.5 เขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างมีคุณค่ารวมทั้งเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสม ถูกต้อง
๑๕.6 แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอเพื่อให้เข้าใจบริบท เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ต่างๆ ที่สถานศึกษานามาใช้
๑๕.๔ ก าหนดระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการประเมิ น ให้ เหมาะสมตามสภาพการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษา และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง เช่น การสอบถาม การสังเกต
การสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารและชิ้นงานเดิม เพื่อลดการใช้กระดาษจานวนมาก
๑๕.๘ ไม่สร้างสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการประเมินนอกเหนือจากเอกสารที่เป็น
ร่องรอยการดาเนินงานตามปกติ
๑๖. ให้ สถานศึกษาประเมินคุณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย ๑) ให้ มี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ ๒) ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
๑๗. สถานศึกษาควรกาหนดขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้
๑๗.๑ ขั้นตอนก่อนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๑) ศึกษา ทาความเข้าใจ วางแผนกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบ่งชี้ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒) วิเคราะห์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน กาหนดวิธีการประเมิน แหล่งข้อมูล แนวคาถาม
เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบข้อมูล
๓) ชี้แจงขั้นตอน วิธีการประเมินแก่ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง
๑๗.๒ ขั้นตอนระหว่างการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๑) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตามวิ ธี ก ารและแหล่ งข้ อ มู ล ที่ ก าหนด ทั้ งนี้ ให้ ใช้ วิ ธี ก ารและ
แหล่ งข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายตามบริบ ทของสถานศึ ก ษา เหมาะสมและเพี ย งพอต่ อ
ประเด็นพิจารณา
๒) ให้ระดับคุณภาพการประเมินโดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ได้และเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
๑๗.๓ ขั้นตอนหลังการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๑) สรุปและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
๒) เผยแพร่ผ ลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ กษาแก่ ผู้ เกี่ย วข้อ งใน
สถานศึกษา นอกสถานศึกษา และหน่วยงานระดับต้นสังกัด
๓) นาผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
๑๘. ให้สถานศึกษาสรุปและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษา นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและต้นสังกัด เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้ นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
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