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ค าน า 

 ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญซึ่งทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาจะต้องตระหนักและด าเนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดมาตรฐานและประเด็น
การพิจารณาให้มีจ านวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพ
จริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ใน
การประเมิน แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบท
ของสถานศึกษา ไม่เพ่ิมภาระการจัดท าเอกสารให้สถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน 
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ค าชี้แนะและให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่
มี เป้าหมายเพ่ือพัฒนา (Evaluation and Development) บนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการการจัดการศึกษาที่เกิดข้ึน 

 เอกสารเล่มนี้ จัดท าขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
จากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังว่าสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาเอกสารเล่มนี้ ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐาน              ที่
สถานศึกษาก าหนด ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง              
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่างๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๔๕) 
ดังนั้นคุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา ในบริบทของสังคมไทย      
ในปัจจุบัน รูปแบบการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระบบ ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่   
ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่
ยังมีความเลื่อมล้ าแตกต่างกัน ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ บุคลากรหรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอ้ือ
อ่ืนๆ เช่น ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียง
สถานศึกษา การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งเหล่านี้ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
อีกทั้งปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการด้วยตนเอง  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผู้เรียน
และคุณภาพบริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษา 

 ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่        
ปีการศึกษา  ๒๕๒๘  จนกระทั่งสถานศึกษาทุกแห่งได้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากว่าสิบปี แต่กระแสสังคมก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง  สถานศึกษาไม่ได้สร้างระบบประกันคุณภาพให้เกิดอย่างเข้มแข็ง มุ่งเน้น            
การปรับปรุงเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจาก      
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 

๑.  ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิด       
การพัฒนาและเพ่ือเป็นกลไกลในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา     
และสร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒. การด าเนินการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

ปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ และให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาทั้งนี้ 



๒ 
 

สามารถเพ่ิมเติมประเด็นในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
โดยสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน 
  ๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 ๒.๓  ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี แผนการปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 

 ๒.๔ ประเมินผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ 
และวิธีการที่เหมาะสม 
  ๒.๕ ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
  ๒.๖ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้
ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

 ๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง(Self-
Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของหน่วยงานต้นสังกัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพภายนอก เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ก ากับดูแล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น         
ในสถานศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับ ดูแล             
การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาท าให้เกิด
โอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะสถานศึกษาทุกแห่งรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริง          
อยู่ทีใ่ด การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา ๒ ประการ คือ 

๑. สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน 
๒. มาตรฐานการศึกษาท าให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด 

ดังนั้น หากมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือมีการประเมิน 
เพ่ือรองรับมาตรฐานการศึกษาโดยองค์กรภายนอก  สถานศึกษาก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมในการประเมินนั้นๆ ได้ 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นการก าหนดความคาดหวังให้ชัดเจนทั้งครู ผู้บริหาร พ่อแม่  
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา หากไม่มีมาตรฐาน สาธารณชนก็จะ  
ไม่ทราบว่าสาระส าคัญที่แท้จริงของการจัดการศึกษาอยู่ที่ใด คุณภาพคนที่ชาติต้องการเป็นอย่างไร การจัด           
การเรียนการสอนปัจจุบันต้องไปในทิศทางใด คุณภาพการจัดการศึกษาแต่ละแห่งมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา          



๓ 
 

ในเรื่องใดบ้าง เนื่องจากไม่มีเครื่องชี้วัดเทียบเคียง ท าให้ขาดการรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Accountability)           
การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาท าให้สถานศึกษาต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร         
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน รวมทั้ง
คุณภาพครู ที่ต้องจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษายังเป็น
แนวทางให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้การสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในด้านต่างๆ ได้ 
เพ่ือให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของชุมชน 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำมีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑.  ผู้เรียน ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติว่า
ต้องการคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร  จะท าอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานการศึกษา
ก าหนด 

๒. ครู ใช้มาตรฐานเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่มาตรฐานก าหนด เพ่ือให้ผู้เรียน                 
มีคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ 

๓. ท้องถิ่นและสถำนศึกษำ ใช้มาตรฐานเป็นแนวทางร่วมมือกันจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย         
ทีต่ั้งไว้ 

๔. พ่อแม่ผู้ปกครองประชำชนและผู้น ำชุมชน  ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ประชาชนได้รับ
ทราบกระบวนการจัดการศึกษา  การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้คนไทยในท้องถิ่นเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือให้การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๕. ประเทศชำติ  ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือที่ท าให้ทุกองค์ประกอบของระบบการศึกษาขับเคลื่อนไป
พร้อมๆ กันสู่เป้าหมายเดียวกันและท าให้เกิดภาพการจัดการศึกษาที่มีความหมาย 

 
แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 จากการศึกษางานวิจัย บทความ บทสัมภาษณ์ผู้น าทางการศึกษา ผู้บริหารดีเด่น ตลอดจนการแสดง
ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลทั่วไป สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสิ่งส าคัญ
ที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนหลายประการ ได้แก่ มีการก าหนดภารกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการก ากับติดตามงาน
สม่ าเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้านและชุมชนมีความใกล้ชิดและไว้วางใจกัน  มีการตั้งความคาดหวัง
ของผลส าเร็จไว้สูง มีความเป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ทั้งครูและผู้บริหาร มีการสร้างโอกาส         
ในการเรียนรู้และให้เวลาผู้เรียนในการท างานกลุ่มมากขึ้น จัดสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นอย่างมีระเบียบ สะอาดและ
ปลอดภัย มีการจัดหลักสูตรที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมาย ใช้กลวิธีการประเมินที่หลากหลาย จัดการเรียน     
การสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ  
ทางวิชาการ ขจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคส าหรับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน พัฒนางานอยู่บน
พ้ืนฐานของการวิจัย ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มที่และวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวคิดในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาว่าต้องเป็น
มาตรฐานที่ปฏิบัติง่ายประเมินได้จริงกระชับและจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้ จริง ข้อมูล         
ที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และ



๔ 
 

ระดับชาติ ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของกระบวนการบริหารและ              
การจัดการ และคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีแนวคิดในการก าหนด
มาตรฐานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑. แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

  คุณภาพผู้ เรียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ            
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๖ ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป          
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา  ความรู้ (หมายถึง
เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
(หมายถึง เป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา ๗ ที่ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จัก
รักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์         
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” 
  นอกจากนี้ เพ่ือให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่าง
รวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ประกาศ
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทยยุคใหม่ว่า คนไทยยุคใหม่ต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและ
มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติและเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ดังนั้นในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้านคุณภาพของผู้เรียน จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาย่อย จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ๒) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้นในระดับ “ปานกลาง” ที่การมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ รวมทั้ง การมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพ
มาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่อง ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รวมทั้ง การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

๒. แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารคุณภาพของ
สถานศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรและ        
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ด้ำนกำรบริหำรคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เน้นที่การบริหารจัดการ
คุณภาพโดยรวม โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายละวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาทั้งระบบ
บริหารจัดการคุณภาพโดยรวม โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา
รวมทั้งระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร
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และงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ หลักสูตรของสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้เป็น
อย่างดี หลักสูตรสถานศึกษาจะมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการและเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจนวิธีการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา จึงสะท้อนว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเจตคติและพฤติกรรม
ตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ หลักสูตรที่ดีควรค านึงถึงบริบทของผู้ เรียน ท้องถิ่นและ
ชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ           
และความสนใจของผู้เรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามขีดความสามารถท าให้
ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ด้ำนกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกร ครูและบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                    
ที่ก าหนดการพัฒนาครูและบุคลากร เน้นไปที่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพซึ่งต้องมีการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ
จ าเป็น อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการสร้างชุมชนการเรียนรู้   
ทางวิชาชีพ ด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำร สภาพแวดล้อมและการบริการที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาที่มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด มีแหล่งเรียนรู้
ที่พอเพียง มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนมีการจัดระบบ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ท าให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยู่
ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนของผู้เรียนด้วย 
มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการมุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้น ในระดับ “ปานกลาง”           
ที่เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดและระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ส่วนคุณภาพ
มาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม”จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน          
ในเรื่องการด าเนินการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
รวมทั้งการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

 
๓. แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 การจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณภาพการจัด
การศึกษา ในปัจจุบันการจัดการเรียนการเรียนรู้ที่ยอมรับกันว่าส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญซึ่งเน้นที่การปฏิบัติ (Active Learning) เพ่ือให้ผู้ เรียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบัติที่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มุ่งเน้นมาตรฐานขั้นต้นในระดับ “ปานกลาง” ที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 
รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง 
ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่อง   
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง     
การจัดการเรียนรู้ 

 

มำตรฐำนกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality  Assurance) เป็นกลไกส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื ่อง การประกันคุณภาพมีหลักการส าคัญ คือ การกระจายอ านาจ            
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การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท างาน และการแสดงความรับผิดชอบที ่สามารถตรวจสอบได้ ระบบ            
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบด้วยกระบวนการด าเนินงานที่สัมพันธ์กัน ๓ ส่วน  คือ 

๑. กำรประเมินคุณภำพภำยใน  ซึ่งด าเนินการได้โดยสถานศึกษาเองหรือการประเมินโดยหน่วยงาน  
ต้นสังกัด 

๒. กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  สถานศึกษาต้องมีการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า         
ในการด าเนินโครงการกิจกรรมงานเป็นระยะ  มีผู้รับผิดชอบการด า เนินงานเพ่ือการรวบรวมสารสนเทศและ             
ผลการติดตามตรวจสอบมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  นอกจากจะแสดงว่าสถานศึกษาท างานอย่างเป็นระบบ
แล้วยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อย              
๑ ครั้ง ภายใน ๓ ปี และการประเมินคุณภาพภายนอกอีกด้วย 

๓. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  เป็นการด าเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  
โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย  ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา           
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐาน  
ที่เฉพาะเจาะจงเหมาะกับสภาพของชุมชนได้  มาตรฐานจะเป็นกรอบควบคุมการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
จากแผนภาพที่ ๑ จะเห็นว่ากระบวนการด าเนินงานทั้ง ๓ ส่วน มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นวงจรการพัฒนา       
ที่ไม่หยุดนิ่งโดยมีมาตรฐานเป็นหลักหรือเป้าหมาย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม 

 

แผนภำพที่ 1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

การประกันคุณภาพที่
มีมาตรฐาน 

เป็นเป้าหมาย 

 

การประเมินคุณภาพ 

 

การติดตาม           
ตรวจสอบคุณภาพ 

 

การพัฒนา                
คุณภาพการศึกษา 



บทท่ี ๒ 
มาตรฐานการศึกษา ค าอธิบาย และระดับคุณภาพ 

 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นหลัก  
ในการเทียบเคียงการพัฒนา ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้
สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบส าหรับสร้างคนไทย ๔.๐ โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยจะมุ่งความส าคัญ 
ของมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาในส่วนมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ผู้ เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและ                 
โลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่ เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิต 
และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

๒. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital 
Intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะ
ของความเป็นผู้ประกอบการ  

๓. พลเมืองที่ เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก           
มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียมเสมอ
ภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก 
อย่างสันต ิ

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษา นักวิชาการ  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน เพ่ือพิจารณา
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย โดยค านึงถึงการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยมีความสอดคล้องกันตั้งแต่
ทรัพยากรที่ใช้ในการศึกษา การน าทรัพยากรทางการศึกษามาด าเนินการบริหารการจัดการ ให้เกิดผลผลิต         
ทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเป้าหมายและผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจ มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยค านึงถึงหลักการส าคัญในการด าเนินการดังนี้ 
 
 
 
 



๘ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์  อย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐาน           
การอบรมเลี้ยงดู  และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ให้เต็ม 
ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของ  
ทุกคนเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่เด็กกับผู้สอน 
เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาส 
พัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านเป็นองค์รวมมีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพโดยก าหนดหลักการ  
ดังนี้  

๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย  
๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลายได้

ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ  
๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่  

ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศให้ใช้ได้ยึดหลักปรัชญา หลักการจัดการศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐาน
ชาติ  มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการและการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561           
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คือ ระดับก าลัง
พัฒนาระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของแต่ละมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561 : 6-30) ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ๑๔ ประเด็นพิจารณา ได้แก่     
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก     
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     
 มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ     
 



๙ 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้    
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก    
 1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    
 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    
 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม    
 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้   
 

ค าอธิบาย   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก    
 ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา    
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    
              เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ          
ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 
 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้    
   เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ
และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้ อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด            
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ชื่นชมและมีความสุขกับ ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว   
 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม     
  เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง            
มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย 
และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง ระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง   
 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้            
      เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ สงสัย และพยายาม
ค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด           
เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงาน
ตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 



๑๐ 

 

การให้ระดับคุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
  2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น    
  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน    
  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์    
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ    
  2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์    
  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
 
ค าอธิบาย    
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
 สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู และบุคลากร   
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา - มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม เป้าหมาย 

ที่สถานศึกษาก าหนดทุกด้าน 
 

ปานกลาง - มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม เป้าหมาย      
ที่สถานศึกษาก าหนดบางด้าน 

  
ดี - มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย 

ที่สถานศึกษาก าหนดทุกด้าน 
 

ดีเลิศ - มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดทุกด้าน 

 

ยอดเยี่ยม - มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดทุกด้าน และมีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 



๑๑ 

 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น     
  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย              
โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ เตรียมความพร้อมอย่างเป็นองค์รวมและเหมาะสมตามวัย            
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิน่ 

 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน     
  สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือ  
ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน    
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์     
  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา                  
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม  
มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว  
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ     
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิด  
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้   
 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู    
   สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์          
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู     
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม     
  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ สอดรับกับมาตรฐาน                        
ที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 
 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของ

 ท้องถิ่น   
- มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ปานกลาง - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น   
- มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ดี - มีหลักสตูรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น   
- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน   



๑๒ 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
 - มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ คุณภาพเด็กเป็น

 รายบุคคล   
- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย   
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม
 กับบริบทของสถานศึกษา   
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา   
  และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ - มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
 บริบทของท้องถิ่น   
- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน   
- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
 รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา   
- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย   
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม
 กับบริบทของสถานศึกษา   
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
 คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม - มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
 บริบทของท้องถิ่น   
- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน   
- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
 รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย   
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม
 กับบริบทของสถานศึกษา 

 - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่าง      
การปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจน เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๑๓ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    
  3.1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ    
  3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข    
  3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย    
  3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   
 

ค าอธิบาย    
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    
 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ       
การเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ    
 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ     
  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว    
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข     
  ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ           
ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง    
 3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย     
  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี พ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่  ส าหรับ                     
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแล
ต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น  
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 

 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก     
  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
ไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผล     
การประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 



๑๔ 

การใหร้ะดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา - จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 ไม่สมดุล   
- ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตาม 
 ความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก 

ปานกลาง - จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 อย่างสมดุล   
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ 
ความสนใจและความสามารถของเด็ก 

ดี - จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล   
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า และสร้าง
 องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข   
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี 
 ที่เหมาะสมกับวัย   
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
 มีส่วนร่วมน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ - จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง   
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า และสร้าง
 องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้สื่อและ
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
 มีส่วนร่วมน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม - จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  
 และเป็นแบบอย่างที่ดี   
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและสร้าง
 องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข   
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้สื่อ 
 และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
 มีส่วนร่วมน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 



๑๕ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕61 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ๒๑ ประเด็นพิจารณา 
ได้แก ่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการประกอบด้วย ความสามารถใน   
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี          
ต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย            
และจิตสังคม  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  



๑๖ 

    ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา  
    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ            
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
    ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต  
  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม           
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ         
ผลการทดสอบอ่ืนๆ  
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
    ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น             
การท างานหรืองานอาชีพ  
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
    ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
    ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  
  ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
    ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ ์สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 



๑๗ 

การให้ระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณต่ ากว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
      - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
      - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
      - ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
      - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 
 - ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 

 - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
      - ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย                    
ที่สถานศึกษาก าหนด  
     - ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

 - ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 



๑๘ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
      - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได ้ 
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง  
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
      - ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
และการท างานหรืองานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 - ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสาธารณะตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
      - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได ้ 
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

      - ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
และการท างานหรืองานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้  
      - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
      - ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
      - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 



๑๙ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ           
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา               
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี                 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาชัดเจน 
  สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี 
ส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียน 
การสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 



๒๐ 

 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
   สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา       - เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  
      - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

ปานกลาง       - เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
      - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

ดี 
 

      - เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
      - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
      - ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
      - พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
      - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
      - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ       - มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศกึษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน          
การปฏิบัติ  
      - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
      - ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
      - พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา  
      - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ  
มีความปลอดภัย  
      - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้          
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 



๒๑ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม       - มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน       
การปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
      - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  
      - ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  
      - พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  
      - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ  
มีความปลอดภัย  
      - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  สร้างโอกาส  
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก                
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล            
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง            
การจัดการเรียนรู้  
 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน         
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง           
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ 
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 



๒๒ 

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
   มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด       
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
 ๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน            
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
   ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ          
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

การให้ระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา       - จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
      - ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
      - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ  

ปานกลาง       - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
      - ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
      - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ดี       - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
      - ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
      - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
      - มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
      - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด        
การเรียนรู้ 



๒๓ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ดีเลิศ       - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
      - ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ            
การเรียนรู้  
      - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
      - มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  
      - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม       - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  
      - ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ       
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
      - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
      - มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  
      - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง     
การจัดการเรียนรู้ คร ูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ         
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กระทรวงมหาดไทย
ได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เป็นเอกภาพ มาตรฐานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับมาตรฐานชาติและมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้งนี้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการเพ่ิมมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา หรือท้องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถด าเนินการได้แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่กระทรวงมหาดไทย
ประกาศใช้ 



บทท่ี ๓ 
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 ในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
เป็นด าเนินการให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม        
พ.ศ.๒๕๖๑  โดย “การประกันคุณภาพการศึกษา”ตามกฎกระทรวงหมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ดังนั้น การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา ด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีความรู้      
ความเข้าใจ การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

หลักการการประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนทีต่้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย 
๒. มุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะผลการพัฒนาของแต่

ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา 
๓. เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น 
๔. ต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอ่ืนๆ 

ด าเนินการแทนได้ 
๕. ต้องเกิดจากการยอมรับ และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษา 
และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผล               
การประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่               
ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และสถานศึกษาเข้าใจแนวทางการด าเนินการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ยิ่งขึ้น กรม
ส่งเสริมเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงก าหนดแนวทางแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภท โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด าเนินการร่วมกัน โดยก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ และเกณฑ์การ
ประเมินตามสภาพและบริบทของสถานศึกษา และจัดท าประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ของ
สถานศึกษา โดยอาจก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  

๒. จัดท า หรือปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ของสถานศึกษา 
เพ่ือให้เป็นแผนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาแต่ละปกีารศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา  

๓. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงการ/กิจกรรม ในช่วง
เวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

๔. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา โดยจัดท าเป็นค าสั่ง
มอบหมายงาน มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และก าหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

๕. ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินการ และคณะกรรมการด าเนินการ และรายงานผลการติดตาม จัด  หากไม่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อาจต้องพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือปรับปรุงการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามความจ าเป็นและเหมาะสมด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาโดยน าผล
จากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีปัจจุบัน ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีถัดไป ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม ให้
เป็นไปตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผนและปฏิทินการด าเนินงาน และให้เป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของ
โครงการ /กิจกรรม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 



๒๖ 
 

๖. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาเป็นประจ าทุกปี และส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

๗. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน ก าหนด
ประเด็นการพัฒนาสถานศึกษา ก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา จากนั้นน าข้อมูลไปปรับปรุงจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีถัดไป โดยให้มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ   
PDCA 

๘. รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

๙. น าข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด          
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยอาจต้องพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา              
ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามความจ าเป็น           
และเหมาะสม ซึ่งสามารถแสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ดังแผนภาพที่ ๒ 



๒๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    (ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา) 

 

๒. จดัท า/เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา 

 

๓. จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปกีารศึกษา 

 

๔. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

 

๗. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

 

๘. ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษา 

 

๑3. รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

๑3. ข้อเสนอแนะของการประเมินภายใน หน่วยงานต้นสังกัดและสมศ. 
มาก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

12.หน่วยงานต้นสังกัดสังเคราะห์รายงาน 
การประเมินตนเอง  

และให้ข้อเสนอแนะเพื่อรับการประเมินภายนอก

แผนภาพที่ ๒ แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

เริ่มต้น 

 

๕. ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

สิ้นสุด 

ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมารฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

การติดตามผลการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

จัดส่งรายงานการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้น

สังกัด 

 

10.ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

๑1. ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  

 

๙. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

 

๖. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 



๒๘ 
 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๑. หลักเกณฑ์ 
 ให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ

ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของกระทรวงมหาดไทย 

๒. แนวปฏิบัติ 
 ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษาตามที่ประกาศก าหนด และอาจเพ่ิมมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินได้ตามบริบทของ
สถานศึกษา เพ่ือใช้ใน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ               
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ๒.๓ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดยมีการก ากับติดตามผลการด าเนินการตามแผน 

 ๒.๔ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดท ารายงานผล        
การประเมินตนเอง และการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

 ๒.๕ ก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา              
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี 
 

กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย 

 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน ามาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทยไปเทียบเพ่ือจัดท าเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
สามารถท าได้โดยการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด       
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดังแผนภาพ
ที ่๓ และแผนภาพที่ ๔ 



๒๙ 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
 แผนภาพที่ ๓ แสดงกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย 

 

 จากกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๙ และนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการจัดการศึกษาของชาติ 

 

มาตรฐานการศกึษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิารและ 

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

มาตรฐานการศกึษาของ
กระทรวงมหาดไทย 



๓๐ 
 

กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

เริ่มต้น 

 

ศึกษาและวิเคราะห ์
หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 

 

ศึกษาและวิเคราะห ์
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ๒๕๖๑ 

ศึกษาและวิเคราะห ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 

ศึกษาและวิเคราะห ์
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ไปเทียบเคียงจัดท า  

มาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย 

ของกระทรวงศึกษาธิการและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

ร่างมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงมหาดไทย 

เสนอขอความเห็นชอบต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ประชาสัมพันธ์ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น สถานศึกษา                 
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
เพื่อน าสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงมหาดไทย 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สิ้นสุด 

แผนภาพที่ ๔ แสดงกระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย 



๓๑ 
 

 จากกระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย แส ดงให้ เห็นถึงวิธีการ                     
ในการด าเนินการจัดท าในแต่ละข้ันตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ            
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒๕๔๕, กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย และน ามาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการไปเทียบเคียงจัดท ามาตรฐานการศึกษากระทรวงมหาดไทย 

 ขั้นตอนที่ ๒ เสนอมาตรฐานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านความเห็นชอบ          
ของปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบลงนามและประกาศใช้ 
 ขั้นตอนที่ ๓ ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ          
อย่างทั่วถึง เพ่ือน าสู่การปฏิบัติ 
 

ระดับสถานศึกษา 
 กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้มาจากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา 
นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานต้นสังกัด ความต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังแผนภาพที่ ๕  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๕  แสดงกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/
หน่วยงานต้นสังกัด 

 

ความต้องการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



๓๒ 
 

 ดังนั้นในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการด าเนินงานเป็น ๒ ส่วน  
 

๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้ 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา         
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๒ พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ 
เอกลักษณแ์ละมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

๑.๓ ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
๑.๔ เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑.๕ ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 
 กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๖ แสดงกระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สิ้นสุด 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห ์
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั

และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศึกษาและวิเคราะห ์
นโยบายกรมส่งเสริมฯ 

หน่วยงานต้นสังกัด (อปท.) 

ศึกษาและวิเคราะห ์
ความต้องการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา 

สังเคราะห์ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ประกาศใช้ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาและวิเคราะห ์
มาตรฐานการศึกษาตามประกาศ

ของกระทรวงมหาดไทยไป
เทียบเคียงจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

เริ่มต้น 



๓๔ 
 

 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วยแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

๒.๑  แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 
๒.2  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒.3  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

 ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 3 แผน จะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสี่ปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

3. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
3.๑  น าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการ       

ที่ก าหนดไว้ 
  3.๒  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ก าหนด         

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

4. การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
 4.๑ การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานเป็นไป

ตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) และการตรวจทานผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้คณะกรรมการประเมินต้องมี
ความรู้อย่างรอบด้าน และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสิน เพ่ือให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจะ
ไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 

4.2 การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมินเชิง
ปริมาณควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่
แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงาน 

 

5. ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
 ๕.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณการศึกษาระดับสถานศึกษา 
 ๕.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระบบปีละ 1 ครั้ง 

  ๕.๓ รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
๖. การจัดส่งรายงานประเมินตนเอง ด าเนินการดังนี้ 

 ๖.๑ สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

 ๖.๒ น าเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
๖.๓ เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน                

ที่เก่ียวข้อง 



๓๕ 
 

๖.4 ส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการท างานปกติของสถานศึกษา 
 ๖.5 น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงาน               
ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา            
การบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

๗. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และตามค าแนะน า
ของหน่วยงานต้นสังกัด หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผลการประเมินภายนอก (สมศ.) เพ่ือให้           
การประกันคุณภาพด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๗  ความสัมพันธ์เชือ่มโยงของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด 

 

สถานศึกษา สถ./อปท. 

การส่งเสริมและสนับสนุน  
เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

(Quality Promotion and 

Support) 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality  Development) 

การก าหนด
มาตรฐานการศึกษา 

การท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา 

การจัดระบบบรหิาร
และสารสนเทศ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดกระบวนการเรียนรู้
เสรมิหลักสูตรสถานศึกษา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(Quality Monitoring and Audit) 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(Quality Monitoring and Audit) 

การประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

(Quality Assessment) 

การประเมินคณุภาพการศึกษา 

(Quality Assessment) 

รายงานประจ าปี (Annual Report) รายงานผลการติดตามตรวจสอบ       
คุณภาพการศึกษา 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง 

ปีละ  ๑ ครั้ง 

ปีละ  ๑ ครั้ง 

ปีละ  ๑ ครั้ง 



๓๖ 
 

รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ 
 การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนแนวใหม่ มุ่งเน้นกระบวนการตัดสินคุณภาพของโรงเรียน        
โดยการประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) เป็นการประเมินและตัดสินผลตามหลักการตัดสินโดย
อาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งวิธีการประเมินที่
ก าหนดในการประเมินเป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบใน      
การก าหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นเกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวมของผลการด าเนินงาน (Holistic Assessment) หรือ
กระบวนการด าเนินงานนั้นๆ ซึ่งการประเมินแบบองค์รวมนี้  เป็นการประเมินในองค์รวมของทุกลักษณะใน         
การปฏิบัติงานสะดวก และเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน แต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการประเมินของผู้ประเมินที่ต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลในองค์รวมทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ประเมิน
จ าเป็นต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในคณะผู้ประเมินเพ่ือการตัดสินใจให้ระดับ
คุณภาพจะไม่ใช้การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดประเด็นหรือรายการประเมินเพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
๑. แนวคิดในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนแนวใหม่ 
  การประเมินคุณภาพในโรงเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน เป็นการประเมินจากสภาพจริง ไม่สร้าง
ภาระยุ่งยากให้สถานศึกษา ได้ผลประเมินที่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของโรงเรียน ที่จะน าไปสู่การใช้ผลประเมิน 
เพ่ือพัฒนาต่อเนื่องที่ตรงประเด็น ผลงานอันเกิดจากการเรียนรู้ตามปกติของนักเรียน รวมทั้งผลงานที่เกิดขึ้น        
จากการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การบริหาร            
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเชิงประจักษ์ที่สถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้ว จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีคุณค่าต่อ
การสะท้อนผลการประเมินของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ 
(Expert Judgment) และทบทวนผลการจัดการศึกษาโดยบุคคลระดับเดียวกัน (Peer Review) ที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่คล้ายกัน เพ่ือร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถานศึกษา  
ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้แนวคิดการประเมินแบบองค์รวม 
(Holistic Assessment)  
 
๒. การประเมินแบบองค์รวม (holistic assessment)  
  การประเมินแบบองค์รวมเป็นแนวคิดที่ ใช้ถูกน ามาใช้ประเมินคุณภาพในยุคการจัดการศึกษาอิง
มาตรฐาน และหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน โดยการประเมินแบบองค์รวม กล่าวคือ การพิจารณา
คุณภาพผลงานหรือคุณภาพความส าเร็จทุกมาตรฐานโดยรวม แล้วจึงตัดสินระดับคุณภาพเพียงค่าเดียว                   
มีความส าคัญท่ีควรเข้าใจ ดังนี้ 
  การประเมินแบบองค์รวมหรือการประเมินแบบบูรณาการ (Integrated Assessment) มีลักษณะส าคัญ 
ดังนี้ 

๑. มุ่งประเมินงานกิจกรรมขององค์กรในภาพรวมมากกว่าจะประเมินองค์ประกอบย่อยๆ 
๒. ส่วนย่อยหรือหน่วยย่อยจะถูกประเมินรวมไปด้วยกัน 
๓. ต้องใช้ผู้ประเมินที่ เชี่ยวชาญมีประสบการณ์  (Professional Judgement) ซึ่งจะช่วยลดเวลา            

การประเมินลงได้มาก และช่วยขจัดความไม่น่าเชื่อถือในการประเมินได้ 



๓๗ 
 

๔. อยู่บนพื้นฐานของร่องรอยหลักฐานที่ด าเนินงานอยู่แล้ว (Evidence Based) 
การประเมินแบบองค์รวมนั้นผู้ประเมินต้องสามารถชี้ร่องรอยที่สะท้อนศักยภาพของสิ่งที่ประเมิน

เฉพาะที่จ าเป็นและมีเทคนิคท่ีจะรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ให้เพียงพอ แล้วจึงทบทวนร่องรอยหลักฐานและตัดสินใจ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม (Holistic Assessment) 
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่ได้แยกส่วน

หรือแยกองค์ประกอบในการให้คะแนน คือ จะประเมินในภาพรวมของผลงานหรือกระบวนการนั้น ซึ่งจะสะดวก
และง่ายส าหรับผู้ประเมิน แต่ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีทักษะ ความช านาญ เชี่ยวชาญและมีความรู้รอบด้านเพ่ือที่จะ
ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตัดเกรดหรือจัดล าดับผลงานการเขียนของนักเรียนที่ครูสามารถท าได้           
ในเวลารวดเร็วที่สุดในทุกๆ เนื้อหา เพียงครูอ่านผลงานการเขียนของนักเรียนรอบหนึ่ง ครูก็จะสามารถสร้างรูบิค  
ให้คะแนนผลงานการเขียนของนักเรียนได้ โดยอิงเนื้อหาที่ครูเคยสอนและฝึกหัดนักเรี ยนมาก่อนแล้วด าเนินงาน
ตัดสินผลงานการเขียนของนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดนั้น 

 
การประเมินแบบในองค์รวม (Holistic Assessment) มีลักษณะแตกต่างกับการประเมินแยกส่วน 

(Analytic Rubrics) ดังนี้ 
 

การประเมินในองค์รวม (Holistic) การประเมินแยกองค์ประกอบ (Analytic) 

๑. การประเมนิในองค์รวม ๑. การประเมินแยกเป็นประเด็นย่อย 

๒. การให้คะแนนสิ่งที่ต้องการวัดประเมินแบบกว้างๆ 
โดยรวม ๑ ค่า (A single overall or global 
scoring)  

๒. การให้คะแนนสิ่งที่ต้องการวัดประเมินแบบแบ่งแยก
ส่วนส าหรับแต่ละองค์ประกอบจ าเป็น 
(Component) หรือลักษณะส าคัญ (Feature) 

๓. ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่
เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน 

๓. ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่
ซับซ้อนและต้องใช้มิติ/เกณฑ์หลายด้านส าหรับใช้
บ่งชี้คุณภาพของงานจึงจะคลอบคลุมและชัดเจน 

๔. มีความรวดเร็วในการประเมินและการตัดสินใจ ๔. ให้ความส าคัญในการประเมินแต่ละประเด็นจึงใช้
เวลาในการประเมิน 

๕. ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีทักษะและความรู้รอบด้าน 
(Expert Judgmant) 

๕. ผู้ประเมินประเด็นไปทีละประเด็น/ด้านตามที่
ก าหนด 

 



๓๘ 
 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๑. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตาม

หลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับ
เดียวกัน โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน        
และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพ่ือให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตาม
ความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 

๒. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพ
บริบทของสถานศึกษาที่แท้จริงโดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณ
ควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วน
หรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมินแต่เป็นการประเมินในภาพรวม ผลของการด าเนินงานหรือ
กระบวนการด าเนินงาน 

๓. การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายในสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดตามเป้าหมาย            
และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเองเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษาโดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมาย          
ที่ก าหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

๔. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาโดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพ          
การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและมีเป้าหมายการประเมินเพ่ือการพัฒนาลดภาระ           
การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จ าเป็นในการประเมิน แต่ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผล           
การประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้นๆ 

๕. คณะที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาที่ก าหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตนหลังประเมินแล้วให้แจ้งผล          
การประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง 

๖. ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการ         
โดยในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการโดยให้มี              
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

๗. ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของ
การบริหารจัดการศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่
รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

ตัวอย่าง  แนวทางการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การด าเนินงาน 

๑. ขั้นวางแผน (Plan) 

๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒ ประชุมวางแผนก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓ จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. ขั้นด าเนินการตามแผน (Do) 

๑ จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณา 

๒ ชี้แจงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของโรงเรียน 

๓ 
จัดท า/ตรวจสอบ เครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล/ผลการประเมินตามเป้าหมายในภาพรวมของแต่ละ
มาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 

๔ 
เก็บรวบรวมข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอยจากการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน
และประเด็นพิจารณา ของบุคลากรรายบุคคลและกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน 

การด าเนินงาน 

๕ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาในแต่ละประเด็นพิจารณา 

๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

๑ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

๓ ประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

๔ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

๔. ขั้นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Act) 

๑ จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 

๒ น าผลการประเมินคุณภาพภายใน มาวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

๓ จัดท าสารสนเทศ 
 
 
 



๔๐ 
 

การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินด้านมาตรฐานการศึกษา 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาให้พิจารณา ตามเกณฑ์       
การประเมินที่ตรงกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับคุณภาพ ดังนี้ 
    ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
    ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
    ระดับคุณภาพ ดี 
    ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
    ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Assessment)  
 การประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นการเก็บ รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ และตีความข้อมูลจาก
หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญในการตัดสินใจผู้ประเมินจึงต้องสืบค้น วิเคราะห์ และน า
ข้อมูลหลักฐานที่มีความชัดเจน มีเหตุ มีผล ไปใช้ประกอบการพิจารณาและการตัดสินคุณค่าอย่างรอบคอบ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ คือ ข้อเท็จจริงที่สังเกตหรือพิสูจน์หรือยืนยันได้ ความรู้ที่ผ่านการทดลองใช้หรือพิสูจน์ใน 
ทางปฏิบัติแล้วสมมุติฐานทางทฤษฎีที่ ได้รับการพิสู จน์ยืนยันว่าเป็นความจริง โดยมีข้อมูลหรือหลักฐาน
ประกอบการยืนยัน หลักฐานเชิงประจักษ์ อาจได้มาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน หรือใช้หลายวิธีการประกอบกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด ในลักษณะของ                    
การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยใช้แหล่งข้อมูล ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล หรือวิธีการเก็บข้อมูลต่างกัน 
ดังนั้น ผู้ประเมินจึงต้องมีทักษะในการจ าแนก รวบรวม และน าหลักฐานมาใช้ได้อย่างเหมาะสมตามจุดมุ่งหมาย           
การประเมิน 
 ผู้ประเมินอาจใช้ข้อค าถามต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกหลักฐาน 

๑. ความน่าเชื่อถือน้อย เช่น ข้อมูลจากการบอกเล่า หรือประสบการณ์ส่วนตัวหรือข้อคิดเห็น           
จากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาต่อไป 

๒. ความน่าเชื่อถือปานกลาง เช่น ผลการวิจัยที่ท าเฉพาะกลุ่ม ไม่มีตัวเทียบ (Case Study) การศึกษา
แบบนี้อาจเกิดอคติได้ง่าย 

๓. ความน่าเชื่อถือสูง คือ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่มีการสุ่มตัวอย่าง ควบคุมตัวแปร การศึกษา
แบบนี้จะไม่จ าเพาะเจาะจง และจะมีการเปรียบเทียบค่อนข้างดีกว่าแบบที่ ๒ 

ขั้นตอนการประเมินบนพื้นฐานของหลักฐาน 
๑. ระบุประเด็นการประเมิน เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ระบบการวัดและ

ประเมินผล การน าผลการประเมินไปใช้ 
๒. ก าหนดหลักฐานที่ใช้ในการประเมินที่เป็นไปได้ทั้งหมด 
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง น่าเชื่อถือของหลักฐาน 
๔. คัดเลือกหลักฐานที่ดีที่สุด เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสิน 
๕. พิจารณาตัดสินคุณค่าโดยเชื่อมโยงหลักฐานกับประเด็นการประเมิน 
 



๔๑ 
 

 
การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ให้ครูผู้รับผิดชอบการประเมินน าผลการประเมินมาพิจารณาสรุป วิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุจุดบกพร่อง
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและระดับห้องเรียน โดยศึกษาในรายละเอียดพัฒนาการของท้องถิ่นแต่ละด้านโดยศึกษา
จากความถี่ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าร้อยละ (%) และค่าสถิติอ่ืนๆ เพ่ือดูผลการเรียนรายห้องเรียนและรายบุคคลเปรียบเทียบ
กับตนเอง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ผลการพิจารณารายห้องเรียนจะเป็นข้อมูลที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนและสามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด 
โดยแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลตามสภาพและศักยภาพของผู้เรียน 

 

การด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด 

ส านักการศึกษา/กองการศึกษา ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ก ากับดูแลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และเผยแพร่นวัตกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในอย่างต่อเนื่อง 

๒. รวมรวมและสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน (Self-Assessment Report : 
SAR) พร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนนั้น และจัดส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดส่งไป
ยังส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือให้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

๓. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามข้อแนะน าของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาต่อไป 

ระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่ง           
เพ่ือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ สรุปผลรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (Self-Assessment Report : 
SAR) และรวบรวมประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนไปยังส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

๓. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. ประสานความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัด
บุคคลร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 



๔๒ 
 

๕. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 ระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
          ระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามความเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษา และประเมินให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษานั้น 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด 
แสดงให้เห็นว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด                 
มีบทบาทการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีการด าเนินงานทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับหน่วยงานต้นสังกัด ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  ประชุมคณะท างานที่รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒.  ก าหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
๓.  ด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๔.  จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อสะท้อนผลให้สถานศึกษาน าไปปรับปรุง

และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
๕.  น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสถานศึกษา ก าหนดขั้นตอนการประเมิน ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
๒. เตรียมเอกสารเพ่ือการประเมิน 
๓. ระยะเวลาในการด าเนินการประเมิน 
๔. การพิจารณาผลการประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
๕. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
ระยะเวลาในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 

๑. สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) ด าเนินการให้แล้วเสร็จ หลังสิ้นสุดการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษานั้น 

๒. หน่วยงานต้นสังกัดและระดับจังหวัด ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษา
นั้น ก่อนเป็นภาคเรียนของปีการศึกษาถัดไป 

๓. ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
ของปีการศึกษานั้น 

 



บทท่ี ๔ 
การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 
  ๑. ความส าคัญของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 หมวด ๖ 
มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง               
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน               
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี
เป็นภาพสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ที่เป็นผลมาจากการด าเนินงาน
ทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาสถานศึกษาและใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป  
 
 ๒. วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
  เพ่ือรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๒.๑  เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา           
ของสถานศึกษา 

2.๒ เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

๒.3 เพ่ือให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) ใช้เป็น
ข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

๒.๔ เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของหน่วยงานต้นสังกัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
 ๓. กระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
  กระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการรวบรวมและสรุปผล ซึ่งเป็น
ขั้นตอนต่อเนื่องจากการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือสะท้อนผลการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นการประเมิน  โดยมีกระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้  



๔๔ 
 

 การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงาน ในการพัฒนา              
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงาน ทั้งหมดของสถานศึกษา  

ที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน  

ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณซน ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูล
ในการพัฒนาสถานศึกษา และ รับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา อาจมีซื่อเรียกแตกต่างกันไป เซ่น รายงาน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา แต่ทั้งนี้จะมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบ ของรายงาน และจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน คือ  
เพ่ือสะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนา คุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบท  

ของสถานศึกษา ทั้งนี้ ประโยชน์ ในการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งในด้านจุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ในปีถัดไป 
 ๒. ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเซิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและ            
ผู้เกี่ยวช้องให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพ่ือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
 ๓. ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวช้องทุกฝ่ายได้รับทราบผล การพัฒนาการจัดการศึกษา
ชองสถานศึกษาทั้งในส่วนที่คืนและส่วนที่ควรพัฒนา โดยมี การประซาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนอย่างเหมาะสม 
 ๔. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
มีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งระดับประเทศและระดับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 
 ๕. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
และรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 
 4. ขั้นตอนการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มีขั้นตอนโดยสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นขอบ 

รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 



๔๕ 
 

 
   4.1 แต่งตั้งคณะท างาน 

   สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และในกรณีที่ เป็น
สถานศึกษาขนาดเล็กอาจก าหนดให้มีผู้รับผิดขอบการจัดท ารายงานประเมิน ตนเองของสถานศึกษาได้ตามความ
เหมาะสม 
   4.๒ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
    การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้รายงานประเมิน ตนเอง มีความ

สมบูรณ์  มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่ งข้อมูลสารสนเทศที่จะต้อง รวบรวมแบ่งออกเป็น  
๒ ส่วน ได้แก่ ๑) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เซ่น จ านวนครู บุคลากร นักเรียน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลงบประมาณ 
ข้อมูลสภาพขุมซนโดยรวม ฯลฯ ๒) ข้อมูลที่เป็น ผลการประเมิน เซ่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ผลการทดสอบระดับซาติของผู้เรียน หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ สรุปผลการประเมินจาก หน่ว ยงาน
ภายนอกและข้อเสนอแนะ ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคม ฯลฯ 
   4.๓ เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
     สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ทั้งในเซิง

ปริมาณ และคุณภาพตามความเหมาะสม การน าเสนออาจเป็นความเรียง ตาราง ประกอบความเรียง การบรรยาย
ประกอบแผนภูมิ รูปภาพ หรือกราฟ ฯลฯ ตามบริบทของ สถานศึกษา โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย น าเสนอทั้ง
ข้อมูลเซิงปริมาณและเซิงคุณภาพ สาระ ส าคัญอาจแบ่งออกได้ดังนี้  
     บทสรุปของผู้บริหาร 
     ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาน าเสนอข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และตอบ
ค าถามตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
     ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
     น าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้เหมาะสมเป็นไปตามสภาพจริง ประกอบด้วย 
จ านวนบุคลากร จ านวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับขั้น ผลการทดสอบระดับชาติ ฯลฯ อาจน าเสนอ
ในรูปของตาราง แผนภูมิภาพ กราฟ ฯลฯ 
     ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
     น าเสนอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน โดยแต่ละ 
มาตรฐานน าเสนอในประเด็น กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน จุดเด่น และจุดควร พัฒนา ซึ่งในการเขียน 
จุดเด่นของสถานศึกษา จะแสดงถึงผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา เซ่น  ด้าน
คุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญที่มีความโดดเด่น ภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับ ของขุมซน และสังคม ส่วนการเขียนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา จะ
แสดงถึงการด าเนินงาน ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 



๔๖ 
 

 
     ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
     น าเสนอสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยน าภาพรวมจากการ ประเมิน 

ทั้ง 3 มาตรฐาน มาน าเสนอในรูปแบบของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งน าเสนอแผนการ
พัฒนายกระดับคุณภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการ
ช่วยเหลือ  
     ส่วนที่ ๔ การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
     น าเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และแบบรายงาน “วิธีหรือ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษาและน าเสนอตามองค์ประกอบ 
     ภาคผนวก 
     น าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ แบบย่อ ๆ 
   ๔.4 น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นขอบ 
      หลังจากเขียนรายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์  สถานศึกษาจะต้องน าเสนอ 
คณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือรับรองผลการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
   4.5 รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 
      เมื่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้รับความเห็นขอบจาก คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะต้องรายงานและเปิดเผยผลการประเมินต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ชุมซน ท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้หลากหลายวิธีตามความ เหมาะสม เซ่น การลง Website ของสถานศึกษา จุลสาร อนุสาร แผ่นพับ 
รายงานเสียงตามสาย และชี้แจงในการประชุม เป็นต้น 
 
 5. องค์ประกอบของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ควรมี
สาระส าคัญ ดังนี้  

 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ข้อเสนอแนะเพ่ือ           
การพัฒนา  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย  

1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ ที่ตั้ง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
2) แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
3) ข้อมูลต่างๆ ของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลครู

และบุคลากรของสถานศึกษา ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ข้อมูลด้าน
งบประมาณ และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 

4) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ ์ของสถานศึกษา 

5) เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในระดับต่างๆ  นอกสถานศึกษา ในรอบปีการศึกษา 

6) สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 



๔๗ 
 

7) การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1) มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
2) มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3) มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4) ผลการประเมินภาพรวม 

  ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
1) จุดเด่น 
2) จุดทีค่วรพัฒนา 
3) แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
4) แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
5) ความต้องการการช่วยเหลือ 

  ส่วนที่ ๔ การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
๑) ชื่อผลงาน 
๒) วัตถุประสงค์ 
๓) แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
๔) ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
๕) ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๖) แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
๗) การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 

  ภาคผนวก 
    หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ 
 
 6. ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report :SAR) 
  แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ ได้เสนอ ตัวอย่างรูปแบบการน า
ข้อมูลที่เป็นส่วนของข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมมาจากหลายแหล่ง เซ่น ข้อมูล จากการสังเกต การสัมภาษณ์ ร่องร่ อยการท างานเซิงประจักษ์ 
ฯลฯ โดยน าเสนอในรูปแบบ ตาราง กราฟ แผนภาพ หรือการสรุปเนื้อหาสาระที่ส าคัญ ซึ่งจะเน้นการเขียนให้          
มีความกระซับ ซัดเจน และสื่อความหมายได้เข้าใจง่าย รวมทั้งการน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพ การจัด 
การศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านจุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา และ ความต้องการการช่วยเหลือ 
ซึ่งจะท าให้น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในปีถัดไป 

  ตัวอย่างที่น าเสนอในรายงานการประเมินตนเองในเอกสารฉบับนี้ ยกตัวอย่างการน าเสนอมีทั้ง 
ในลักษณะ ที่ เป็นความเรียง แผนภูมิ  รูปภาพ กราฟ ทั้ งนี้  สถานศึกษาสามารถปรับประยุกต์วิธีการ  
เขียนรายละเอียดในเนื้อหาสาระของรายงานการประเมินตนเองได้อย่างหลากหลาย เพ่ือความสอดคล้อง  

กับการด าเนินงานและข้อมูลส าคัญท่ีควรน าเสนอของสถานศึกษาได้ 
  



๔๘ 
 

 
 
 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อสถานศึกษา.......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกัดส านัก/กองการศกึษา    เทศบาล/อบต./อบจ............................... 
อ าเภอ................................... จังหวัด.......................................... 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

  

ตรา
สถานศึกษา 



๔๙ 
 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2562 
ของโรงเรียน..........................................ส านัก/กอง......................................เทศบาล/อบต./อบจ.......... ..............  
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR)            
ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สูงขึ้น  

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา             
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ การปฏิบัติ            
ที่เป็นเลิศของสถานศึกษาภาคผนวก ของทั้ง 3 มาตรฐาน   

โรงเรียน............................................................ ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองชุมชน และผู้ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมพัฒนา  

ร่วมประเมินคุณภาพ และร่วมจัดท ารายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR)  ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงาน 

ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษ ให้สูงขึ้น ต่อไป 
 
 

โรงเรียน.................................................... 
วันที่..................เดือน.......................................พ.ศ......... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



๕๐ 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร........................................................................................................ ...............
ค าน า................................................................................................................ ...................................
สารบัญ....................................................................................................................... .........................  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษ.............................................................................................. .. 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา.................................................................................  
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ.............................................. 
ส่วนที่ ๔ การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา......................................................................................  
ภาคผนวก..............................................................................................................................................   

ก 
ฉ 
ช 
1  

 



๕๑ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
ผู้จัดท า : ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

เนื้อหารายงานประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 บทน า (ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา) 
   - ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ 
   - ชื่อผู้บริหาร 
   - จ านวน พนักงานครู พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า และนักเรียน 

   - สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พอสังเขป 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ผลการประเมินตนเอง อธิบาย ๓ เรื่อง โดยให้สรุปแยก ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละดับ (ปฐมวัยและ
ขั้นพ้ืนฐาน) ได้แก่ 

๑. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพอย่างไร 
๒. สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้นมีข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์อะไรบ้าง

ที่จะสนับสนุน 
๓. สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร 

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



๕๒ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน……………. ประจ าปีการศึกษา.............. 
 

 ตามที่โรงเรียน.....................................................ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
.................ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา       
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 

  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก ดี   
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ   
มาตรฐานที ่๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียน ........................................................ ตั้งอยู่เลขท่ี.............. หมู่ที่……..ต าบล............................ 
อ าเภอ.....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์……………โทรศัพท์....................โทรสาร.............................. 
E-mail :………….....…….........................……… Website : …............................................……………………..............… 
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ...................................................อ าเภอ................................จังหวัด........ ................... 
เปิดสอนระดับชั้น…………..…………………….….ถึงระดับชั้น…………………..…………….. จ านวน.......................หอ้งเรยีน 
โรงเรียนมีเนื้อที…่….…………..ไร่………………..…ตารางวา   
  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….……………………สาขา……………………...........................………………….………. 
โทรศัพท์..............................................e-mail…………………………………………….………………...................……….. 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ .......................... จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ....... ปี ........ เดอืน 

  ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน  .................. คน 
   ๒.๑ ชื่อ-สกุล ............................................. วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….………………
สาขา………………….......………โทรศัพท์...................................e-mail………………………………….......................... 
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ...................................................................... 
   ๒.๒ ชื่อ-สกุล ............................................. วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….………………
สาขา………………….......………โทรศัพท์...................................e-mail………………………………….......................... 
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ...................................................................... 
   ๒.๓ ชื่อ-สกุล ............................................. วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….………………
สาขา………………….......………โทรศัพท์...................................e-mail…………………………………..........................
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ...................................................................... 
   ๒.๔ ชื่อ-สกุล ............................................. วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….………………
สาขา………………….......………โทรศัพท์...................................e-mail………………………………….......................... 
รับผิดชอบฝ่าย(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ...................................................................... 
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๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 

 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑          
๒          
๓          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          

 ฯลฯ         
 3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑          
๒          
 ฯลฯ         

 3.3  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 

๑        
๒        
3        
 ฯลฯ       
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3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ      
- รองผู้อ านวยการ      

รวม      
2. สายงานการสอน      

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู      
- พนักงานจ้าง(สอน)      
- อื่นๆ (ระบุ)      

รวม      
3. สายงานสนับสนุนการสอน      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ      
- พนักงานจ้างทั่วไป      
- ลูกจ้างประจ า      
- อื่นๆ (ระบุ)      

รวม      
รวมท้ังสิ้น      

 

 
 

18.02%

58.56%

22.52%

0.90%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
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8.16%

81.63%

10.20%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สำยงำนกำรสอน
สำยงำนสนับสนุนกำรสอน
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  3.4.2 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  
ชั่วโมง/สัปดาห์  

ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย    

ภาษาไทย    
คณิตศาสตร์    
วิทยาศาสตร์    
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
สุขศึกษาและพลศึกษา    
ศิลปะ    
การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

ภาษาต่างประเทศ    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  100  

 

 

5.88%

82.35%

11.76%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สำยงำนกำรสอน
สำยงำนสนับสนุนกำรสอน



๕๘ 
 

4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น ……………คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
  อ.๑ (.......ขวบ)      

  อ.๒ (.......ขวบ)      

  อ.๓ (.......ขวบ)      

รวม      

ป.๑      

ป.๒      

ป.๓      

ป.๔      

ป.๕      

ป.๖      

รวม      

ม.๑      

ม.๒      

ม.๓      

ม.๔      

ม.๕      

ม.๖      

รวม      

รวมทั้งสิ้น      

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย.........คน หญิง............คน  รวม จ านวน............คน 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = ………….. : ………..… เปน็ไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = ………….. : ………..… เปน็ไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = ………….. : ………..… เปน็ไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.2 จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา 2560 -  2562 

 

200

195

154

210

198

190

215

201

195

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ปีการศึกษา 2560- 2562

ปี กศ.2562 ปี กศ.2561 ปี กศ.2560
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90

85

87

60

67

69

92

86

85

65

70

70

70

80

65

50

66

55

ประถมฯ 1

ประถมฯ 2

ประถมฯ 3

ประถมฯ 4

ประถมฯ 5

ประถมฯ 6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2560 - 2562

ปี กศ.2562 ปี กศ.2561 ปี กศ.2560
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30

25

20

30

29

25

27

30

27

มัธยมฯ 4

มัธยมฯ 5

มัธยมฯ 6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2560 - 2562

ปี กศ.2562 ปี กศ.2561 ปี กศ.2560

60

62

59

55

60

60

61

58

57

มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2560 - 2562

ปี กศ.2562 ปี กศ.2561 ปี กศ.2560



๖๒ 
 

5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 
5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  5.1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จ ำนวน
ที่ เด็ก 1 2 3

ประเมิน ทีป่ระเมิน ปรบัปรงุ พอใช้ ดี จ ำนวน รอ้ยละ
อ.1/1

อ.1/2

อ.1/3

ฯลฯ
รวม

รอ้ยละ
อ.2/1

อ.2/2

อ.2/3

ฯลฯ
รวม

รอ้ยละ
อ.3/1

อ.3/2

อ.3/3

ฯลฯ
รวม

100

เด็กทีม่ีผลกำรประเมิน
ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไประดับชั้น

จ ำนวนเด็กทีม่ีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
รวม ค่ำเฉลีย่ S.D.

อนุบำล 1
(3 ปี)

รวมทุกระดับชั้น
รอ้ยละรวม

อนุบำล 2
(4 ปี)

อนุบำล 3
(5 ปี)
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60%

30%

10%

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง)
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   5.1.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  2562 
ระดับชั้น จ ำนวน

ที่ เด็ก 1 2 3

ประเมิน ทีป่ระเมิน ปรบัปรงุ พอใช้ ดี จ ำนวน รอ้ยละ
อ.1/1

อ.1/2

อ.1/3

ฯลฯ
รวม

รอ้ยละ
อ.2/1

อ.2/2

อ.2/3

ฯลฯ
รวม

รอ้ยละ
อ.3/1

อ.3/2

อ.3/3

ฯลฯ
รวม

100

เด็กทีม่ีผลกำรประเมิน
ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไประดับชั้น

จ ำนวนเด็กทีม่ีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
รวม ค่ำเฉลีย่ S.D.

อนุบำล 1
(3 ปี)

รวมทุกระดับชั้น
รอ้ยละรวม

อนุบำล 2
(4 ปี)

อนุบำล 3
(5 ปี)
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60%

30%

10%

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง)
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  5.1.3 พัฒนาการด้านสังคม 2562 

ระดับชั้น จ ำนวน
ที่ เด็ก 1 2 3

ประเมิน ทีป่ระเมิน ปรบัปรงุ พอใช้ ดี จ ำนวน รอ้ยละ
อ.1/1

อ.1/2

อ.1/3

ฯลฯ
รวม

รอ้ยละ
อ.2/1

อ.2/2

อ.2/3

ฯลฯ
รวม

รอ้ยละ
อ.3/1

อ.3/2

อ.3/3

ฯลฯ
รวม

100

เด็กทีม่ีผลกำรประเมิน
ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไประดับชั้น

จ ำนวนเด็กทีม่ีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
รวม ค่ำเฉลีย่ S.D.

อนุบำล 1
(3 ปี)

รวมทุกระดับชั้น
รอ้ยละรวม

อนุบำล 2
(4 ปี)

อนุบำล 3
(5 ปี)
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60%

30%

10%

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม
ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง)
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  5.1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา  2562 

ระดับชั้น จ ำนวน
ที่ เด็ก 1 2 3

ประเมิน ทีป่ระเมิน ปรบัปรงุ พอใช้ ดี จ ำนวน รอ้ยละ
อ.1/1

อ.1/2

อ.1/3

ฯลฯ
รวม

รอ้ยละ
อ.2/1

อ.2/2

อ.2/3

ฯลฯ
รวม

รอ้ยละ
อ.3/1

อ.3/2

อ.3/3

ฯลฯ
รวม

100

เด็กทีม่ีผลกำรประเมิน
ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไประดับชั้น

จ ำนวนเด็กทีม่ีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
รวม ค่ำเฉลีย่ S.D.

อนุบำล 1
(3 ปี)

รวมทุกระดับชั้น
รอ้ยละรวม

อนุบำล 2
(4 ปี)

อนุบำล 3
(5 ปี)
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(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 
 
 
 
 

60%

30%

10%

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง)
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5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         5.2.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ ำนวน ร้อยละ
ภาษาไทย 213 100 50 20 20 10 5 6 2 213 3.37  0.78 170 79.81 

คณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ

การงานอาชพีฯ
ภาษาต่างประเทศ

รวม 213 100 50 20 20 10 5 6 2 213 3.37 0.78 170 79.81 

ร้อยละ 100 46.95 23.47 9.39 9.39 4.69 2.35 2.82 0.94 100.00 80

กลุ่มสำระ กำรเรียนรู้ จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวนนักเรียนท่ีได้ผลกำรเรียน

ร้อยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 80

ผลกำร
เรียน
เฉล่ีย

S.D.
นักเรียนท่ีได้ 3 ข้ึนไป

ไมผ่่านการประเมนิ (0) 1

ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า (1) ถึง
ค่อนข้างดี (2.5)

19

80%

19%

1%

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัม ทธิ ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับประถมศึกษา

ผ กำรเรียนระดับดี (3)  ึ น ป ผ่ำนเก    ั นต ่ำ (1) ถึง ่อน ้ำงดี (2.5)   ่ผ่ำนกำรประเ ิน (0)
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         5.2.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ ำนวน ร้อยละ

ภาษาไทย 30 10 5 7 1 1 1 1 2 28 3.05  0.80 2.00 22 73.33 

คณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชพีฯ

ภาษาต่างประเทศ
รวม 30 10 5 7 1 1 1 1 2 28 3.05 0.80 2 22 73.33 

ร้อยละ 100 33.33 16.67 23.33 3.33 3.33 3.33 3.33 6.67 93.33 6.67 73

กลุ่มสำระ กำรเรียนรู้ จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวนนักเรียนท่ีได้ผลกำรเรียน

ร้อยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 73

ผลกำร
เรียน
เฉล่ีย

S.D.
นัก เรียนท่ีได้  3 ข้ึนไป

ไมผ่่านการประเมนิ (0,ร) 13

ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า (1) ถึง
ค่อนข้างดี (2.5)

13

นักเรียน
ท่ีได้

ร

73%

13%

14%

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัม ทธิ ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที  1 ปีการศึกษา 2562

ผ กำรเรียนระดับดี (3)  ึ น ป ผ่ำนเก    ั นต ่ำ (1) ถึง ่อน ้ำงดี (2.5)   ่ผ่ำนกำรประเ ิน (0 ร)
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         5.2.3 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ ำนวน ร้อยละ

ภาษาไทย 46 10 25 3 2 1 0 1 2 44 3.28  0.58 2.00 38 82.61 

คณิตศาสตร์ 1 1 1 1.50  0.00 0 - 

วทิยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชพีฯ

ภาษาต่างประเทศ
รวม 47 10 25 3 2 1 1 1 2 45 3.24 0.64 2 38 80.85 

ร้อยละ 100 21.28 53.19 6.38 4.26 2.13 2.13 2.13 4.26 95.74 4.26 81

ผลกำร
เรียน
เฉล่ีย

S.D.
นัก เรียนท่ีได้  3 ข้ึนไป

ไมผ่่านการประเมนิ (0,ร) 9

ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า (1) ถึง
ค่อนข้างดี (2.5)

11

นักเรียน
ท่ีได้

ร
กลุ่มสำระ กำรเรียนรู้ จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนนักเรียนท่ีได้ผลกำรเรียน

ร้อยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 81

81%

11%

8%

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัม ทธิ ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2562

ผ กำรเรียนระดับดี (3)  ึ น ป ผ่ำนเก    ั นต ่ำ (1) ถึง ่อน ้ำงดี (2.5)   ่ผ่ำนกำรประเ ิน (0 ร)
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6. ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

6.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 
  6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

 
 

 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล เฉลีย่ทัง้ 3 ด้ำน
ระดับโรงเรียน 51.93 28.80 40.34 40.36

ระดับจังหวัด 56.17 40.90 47.71 48.26

ระดับสังกัด(อปท.ท้ังหมด) 50.10 32.00 42.60 41.57

ระดับประเทศ 52.67 37.75 45.31 45.25

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ด้ำน ำษำ ด้ำน ่ำนว ด้ำนเหตุผ เ  ี ยทั ง 3 ด้ำน

ระดับโรงเรียน ระดับ ังหวัด ระดับสังกัด(อปท.ทั งห ด) ระดับประเทศ

ระดับ ังหวัด

ระดับสังกัด(อปท.ทั งห ด)

ระดับประเทศ
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6.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

ควำมสำมำรถ ผลต่ำงของค่ำเฉล่ียร้อยละ
2561 2562 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ

ด้านภาษา 44.67 51.93 7.26

ด้านค่านวณ 26.18 28.80 2.62

ด้านเหตุผล 43.08 40.34 -2.74

รวม 37.98 40.36 2.38

ค่ำเฉล่ียร้อยละของปีกำรศึกษำ

44.67

26.18

43.08
37.98

51.93

28.80

40.34 40.36

0

10

20

30

40

50

60

ด้ำน ำษำ ด้ำน ่ำนว ด้ำนเหตุผ รว 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ ้น านผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562

2561 2562
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๗. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  

7.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน     

ระดับจังหวัด     

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)     

ระดับประเทศ     

 

 
  

59.07
62.26

59.07

62.58

79.93

53.13
50.57

46.56

54.41
51.4352.67

49.20
45.97

53.53
51.76

49.33

43.47 42.59

49.18

40.31

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

 ำษำ ทย   ิตศำสตร วิทยำศำสตร สัง  ศึกษำ  ำษำอังกฤษ

คะแนนเฉลี ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพ ้น าน (O-NET) ชั้น ป.6

ระดับโรงเรียน ระดับ ังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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7.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างปี

การศึกษา 2561 – 2562 

 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ผลต่างของร้อยละ 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย    

คณิตศาสตร์    

วิทยาศาสตร์    

ภาษาอังกฤษ    

 

 

53.77

45.14

51.17

50.04

50.04

49.76

41.70

51.75

47.74

47.74

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

 ำษำ ทย

  ิตศำสตร 

วิทยำศำสตร 

สัง  ศึกษำ

 ำษำอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ ้น าน (O-NET) ชั้น ป.6
ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีกำรศึกษำ 2562
ปีกำรศึกษำ 2561
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7.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน     

ระดับจังหวัด     

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)     

ระดับภาค     

ระดับประเทศ     

 

 

59.07

62.26

59.07

79.93

53.13
50.57

46.56

51.4352.67

49.20

45.97

51.7652.67

49.20

45.97

51.76

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

 ำษำ ทย   ิตศำสตร วิทยำศำสตร  ำษำอังกฤษ

คะแนนเฉลี ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพ ้น าน (O-NET) ชั้น ม.3

ระดับโรงเรียน ระดับ ังหวัด ระดับสังกัด ระดับ ำ ระดับประเทศ
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7.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างปี
การศึกษา 2561 – 2562 

 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ผลต่างของร้อยละ 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย    

คณิตศาสตร์    

วิทยาศาสตร์    

สังคมศึกษา    

ภาษาอังกฤษ    

 

 
  

53.77

45.14

51.17

50.04

50.04

49.76

41.70

51.75

47.74

47.74

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

 ำษำ ทย

  ิตศำสตร 

วิทยำศำสตร 

สัง  ศึกษำ

 ำษำอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ ้น าน (O-NET) ชั้น ม.3
ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2561
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7.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7.3.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน     

ระดับจังหวัด     

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)     

ระดับประเทศ     

 

 
 

59.07

62.26

59.07

62.58

79.93

53.13
50.57

46.56

54.41
51.4352.67

49.20

45.97

53.53
51.76

49.33

43.47 42.59

49.18

40.31

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

 ำษำ ทย   ิตศำสตร วิทยำศำสตร สัง  ศึกษำ  ำษำอังกฤษ

คะแนนเฉลี ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพ ้น าน (O-NET) ชั้น ม.6

ระดับโรงเรียน ระดับ ังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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7.3.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ผลต่างของร้อยละ 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย    

คณิตศาสตร์    

วิทยาศาสตร์    

สังคมศึกษา    

ภาษาอังกฤษ    

 
  

53.77

45.14

51.17

50.04

50.04

49.76

41.70

51.75

47.74

47.74

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

 ำษำ ทย

  ิตศำสตร 

วิทยำศำสตร 

สัง  ศึกษำ

 ำษำอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ ้น าน (O-NET) ชั้น ม.6
ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2561
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7.3.3 ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ  

 ที ่ รายการ จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

  

๒. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

  

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม   
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   
๕. จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ   

๖. จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   

๗. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)   

๘. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐   

๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น   

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปฐมวัย   

                                          ประถมศึกษา   
                                          มัธยมศึกษาตอนต้น   
                                          มัธยมศึกษาตอนปลาย   

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
 
6. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน ……..... หลัง 
๒. อาคารประกอบ ……..... หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม ……..... หลัง 
๔. สระว่ายน้ า ……..... สระ 

๕. สนามเด็กเล่น ……..... สนาม 

๖. สนามกีฬา ……..... สนาม 

๙. ฯลฯ  
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
11.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ …..…มีประชากรประมาณ ...... คน บริเวณใกล้เคียง

โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ .....................อาชีพหลักของชุมชน คือ …………..…….… ส่วนใหญน่ับถือศาสนา .......... 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ........ 

11.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ………อาชีพหลัก คือ ...........................ส่วนใหญน่ับถือ
ศาสนา……..ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ......... บาท 

11.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 โอกาส………………………………………………………………………………………………………...................……… 
ข้อจ ากัด………………………………………………………………………………………………………................…… 

 (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ) 

 
8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

  โรงเรียน …………………… จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕46 (ถ้าด าเนินการตามหลักสูตรอื่นๆ
ให้ใส่หลักสูตรอื่นๆ ด้วย) โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 

8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย (ใส่โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา) 
………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
8.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ให้ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของ

สถานศึกษา) 
………………………………………………………………………………………………………...................................................... 

 
9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

9.1 ห้องสมดุ 

 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด ....... ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน …… เล่ม มีวารสาร/หนังสือพิมพ์
ให้บริการจ านวน...........ฉบับ/วัน/สัปดาห์/เดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ……………………………..
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน...........เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้
ห้องสมุด (ในปีการศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย..... .. คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ...........ของนักเรียนทั้งหมด มีการ
ให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย...........คน ต่อปี (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

9.2 ห้องปฏิบัติการ มีทั้งหมด .............. ห้อง จ าแนกเป็น  

1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน ………………. ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน ………………. ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน ………………. ห้อง 

  4)  ห้องอ่ืนๆ (ระบุ).......................         จ านวน ………………. ห้อง 
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9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด จ านวน .................... เครื่อง จ าแนกเป็น 

  1)  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน    จ านวน ………………. เครื่อง 
  2)  ใช้เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน ………………. เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)   
เฉลี่ย...........คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ............ ของนักเรียนทั้งหมด 

  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน)  จ านวน ………………. เครื่อง 
9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช ้
จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 

 

 
 

ฯลฯ 

 

9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช ้
จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 

 

 
 

ฯลฯ 

 

9.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
(ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
 

 
 

ฯลฯ 

  

 

10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
สถานศึกษา 
 

  

ผู้บริหาร (ระบุชื่อ) 
 

  

ครู (ระบุชื่อ) 
 

  

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
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๑0.2  โครงการ/กิจกรรมพิ เศษ ที่ ด าเนินการตามนโยบายชาติ  น โยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่  
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................... ........................... 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2561 (ปีการศึกษาที่แล้ว) 

11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   
สรุปผลการประเมินภาพรวม 

  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที ่๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

จุดเด่น 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
 

จุดควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................................................. ... 
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
............................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
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11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 

  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

จุดเด่น 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
 

จุดควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................................................. ... 
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
............................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
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12.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ถ้าได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ให้น าข้อมูล
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.มาแทนที่) 

๑2.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย    
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย    
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย    
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย    
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป    
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
   

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
   

คะแนนรวม    
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ...................คะแนน  มีคุณภาพระดับ................   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         ❑ รับรอง       ❑ ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... .................................................. 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
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 ๑2.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                       
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น    
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด    

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

   

คะแนนรวม    

 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ...................คะแนน  มีคุณภาพระดับ................   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         ❑ รับรอง       ❑ ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... .................................................. 
ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ......................................................................................   
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13. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
.................................................................... ........................................................................................................   
............................................................................................................................. ...............................................  

     ............................................................................. ...............................................................................................   
     ............................................................................................................................. ...............................................  
     ............................................................................................................................. ...............................................  
 
14. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 14.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียน………………………………..................…….ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น …………… ฝ่าย 

โดยแบ่งเป็น ฝ่าย……………………………………..……………………….….……....................................................................... 
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ………………………………………………………………………………..…….. 
(เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA, SBM, SBMLD, เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ) และอธิบายการน ามาใช้ใน
บริบทของสถานศึกษา 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน.................……………. 
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 14.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
……………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………......... 
……………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………….…………………………………………………………………………………………………… 
 
พันธกิจ 
……………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………......... 
……………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………….…………………………………………………………………………………………………… 
     

 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์
.......................... 

1.1 กลยุทธ์.......................................................................... 
1.2 กลยุทธ์.......................................................................... 

ฯลฯ 

 

2. ยุทธศาสตร์
.......................... 

2.1 กลยุทธ์.......................................................................... 
2.2 กลยุทธ์.......................................................................... 

ฯลฯ 

 

3. ยุทธศาสตร์
.......................... 

3.1 กลยุทธ์.......................................................................... 
3.2 กลยุทธ์.......................................................................... 

ฯลฯ 

 

4. ยุทธศาสตร์
.......................... 

4.1 กลยุทธ์.......................................................................... 
4.2 กลยุทธ์.......................................................................... 

ฯลฯ 

 

5. ยุทธศาสตร์
.......................... 

5.1 กลยุทธ์.......................................................................... 
5.2 กลยุทธ์.......................................................................... 

ฯลฯ 

 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
……………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

……………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

……………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

 1.1 ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
 ระดับคุณภาพ............. 
 วิธีด าเนินการ...................................................................................................................... ........ 
 ............................................................................................................................. ...................... 
 ผลการด าเนินการ................................................................................................................ ....... 
 ............................................................................................................. ...................................... 
  

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง………………………………. 
 ............................................................................................................................. ....................... 
 จุดเด่น......................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................... 
 จุดที่ควรพัฒนา............................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. ....................... 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ............. 
 วิธีด าเนินการ..................................................................................................................... ........ 
 ............................................................. ............................................................................... ....... 
 ผลการด าเนินการ................................................................................................................ ....... 
 ............................................................................................................................................ ....... 
  

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง………………………………. 
 ............................................................................................................................. ....................... 
 จุดเด่น......................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................... 
 จุดที่ควรพัฒนา............................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. ....................... 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ............. 
 วิธีด าเนินการ...................................................................................................................... ........ 
 ......................................................................................... .......................................................... 
 ผลการด าเนินการ................................................................................................................ ....... 
 ............................................................. ............................................................................... ....... 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง………………………………. 
 ............................................................................................ ........................................................ 
 จุดเด่น......................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................... 
 จุดที่ควรพัฒนา............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....................... 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ.........................  
  จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ.............
ทั้งนี ้เพราะ 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพ.........   
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ........ 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญอยู่ในระดับ............... 
  (ตัวอย่างการน าเสนออภิปราย ทั้งนี้ข้อมูลที่น ามาอภิปรายจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนด)  
  ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมี
ผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กอยู่ในระดับยอดเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการประเมินพัฒนาการสูงขึ้น เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลดูแลความปลอดภัยของตนเอง  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ดี มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ ดังที่ปรากฏผลประเมินใน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
  สถานศึกษามีการวางแผน ก าหนดหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยมีการประเมินและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีอัตราครูที่ เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 ครูได้รับการพัฒนาและ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียน
อย่างหลากหลาย ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้ผลการ
ประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผล
การด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการ
ด าเนินงาน จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการประเมินใน
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะครูออกแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุล และเป็นไป
ตามวัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จากการติดตามสอบถามโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปะเมิน
พัฒนาการ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและ            
การประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน การจัดกิจกรรมของครูมีลักษณะเล่นปนเรียน โดยเน้นรูปแบบ              
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active Learning และในระดับอนุบาล 3 (5 ปี) มีการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน              
ทุกคน    
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1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 (ตัวอย่างการน าเสนออภิปราย ทั้งนี้ข้อมูลที่น ามาอภิปรายจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด)  

 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 วิธีด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ โดยใช้กระบวนการ Active Learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 
5 Step การการระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริงแบบร่วมมือกันเรียนรู้  ใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหา
เป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียน
ได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด 
E-Library ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการครูเน้น
การใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนนอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
ของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
และตามนโยบายของผู้บริหาร เรื่อง “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนคุณธรรม วินัยปลอดภัย โตไปไม่โกงสร้าง
ภูมิคุ้นกันและรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์” โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้นจัดกิจกรรม            
การพัฒนาให้เหมาะสมกับวัยพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกงเน้นให้ผู้เรียนมีวินัยซื่อสัตย์รับผิดชอบ
และมีจิตสาธารณะมีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิตน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัด 
การเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้างการเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ  สถานศึกษาจัด
กิจกรรมสถานศึกษา “อ่อนหวาน” ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขนมกรุบกรอบน้ าหวานน้ าอัดลมส่งเสริมการออก
ก าลังกายและเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพเช่นการร้อยพวงมาลัยการผลิตของใช้กระทงใบตองเป็นต้น 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก และเขียนคล่องตามมาตรฐาน           
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักการ
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งวิเคราะห์จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญจ าเป็นรวมทั้งรู้เท่าทัน
สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนเรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคน
ละประเภท ยอมรับกฎกติกาของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล   
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 สารสนเทศโรงเรียน, บันทึกการนิเทศ, สรุปการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผ่านระดับประเทศ ๔ กลุ่มสาระคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ผ่านระดับประเทศท้ัง ๓ ด้าน
คือด้านภาษาด้านการคิดค านวณและด้านเหตุผล ๒. ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีผลงานในการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านวิชาการกีฬาและนันทนาการ ๓. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “ยิ้มง่ายไหว้สวยทักทายสวัสดี” ตามแบบขนบธรรมเนียม
ไทย ๔. ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีจิตสาธารณะรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ด ารงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ าใจเป็นนักกีฬาไม่มีปัญหา 

ด้านการลักขโมยและการทะเลาะวิวาท 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. พัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้มีผลการเรียนที่สูงขึ้นและส่งเสริมพัฒนานักเรียนกลุ่มเก่งและปานกลางให้
มีผลการเรียนในระดับดียิ่งๆขึ้นไป  
 ๒. สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนให้มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอและให้มีการทบทวนบทเรียนเล็งเห็นความส าคัญของการเรียนเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม
  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 วิธีด าเนินงาน 
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตามประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันในการก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้มีการด าเนินการนิเทศท ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษาเ 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทาง            
การปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
 ๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่งข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ได้เรียนรู้  
 ๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ  
 ๔  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๕. สถานศึกษามีการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 5. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล 
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 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1. แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ. 2559-2562 
 2. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
 3. ผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 
โครงการนิเทศภายใน 
 จุดเด่น 
 1. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ 
 2. โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม 
สมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี คุณภาพตามมาตรฐาน  

การเรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ  
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและการจัดรายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัย
ในการ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  

มีส่วน ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง……………………………… 
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 จุดเด่น......................................................................................................................................... .. 
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 จุดที่ควรพัฒนา............................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................... .. 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ.........................  
  จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ.............
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ.........  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
จัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ........มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ใน
ระดับ............... 
  (ตัวอย่างการน าเสนออภิปราย ทั้งนี้ข้อมูลที่น ามาอภิปรายจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนด)  
  ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ 70 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและการเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้
นวัตกรรม และมีการเปิดแพร่โดยการจัดนิทรรศการ และเผยแพร่ในสื่อ Social Network อีกทั้งผู้เรียนมีการ
ค้นพบถวามถนัดและความสามารถตนเอง สามารถเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้อง
และความสนใจ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD ดังที่
ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
  สถานศึกษามีการวางแผนผ่านแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ที่ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน และมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา  
มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีความ
สะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียนอย่างหลากหลาย และมร
การให้บริการสื่อเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งให้บริการแก่ชุมชมผ่านศูนย์การ เรียน ICT ชุมชน 
ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบคุณภาพ PDCA ใช้ผล
การประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบการด าเนินงาน จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผล
การประเมินในมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม ทั้งนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Leaning 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ครูออกแบบการเรียนรู้โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการ
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คิดตามรูปแบบ G Pass, 5 Step ทุกคน โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยทุกห้องเรียน และครูมีความสามารถใน
การสร้างสื่อนวัตกรรมด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผ่านเวปไซต์ E-Leaning มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย โดยด าเนินการแจ้งผลการประเมินชิ้นงาน ภาระงาน อย่าเป็นปัจจุบันทั้งระบบเอกสาร และระบบ
สารสนเทศผ่านเว๊ปไซต์ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และร่วมมือ
ในการช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองทั้งใน
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนโดยผ่านเทคโนโลยี มีการพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ โดยใช้รูปแบบ Project Approach ผู้เรียนมีการสร้างนวัตกรรมและมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ KM  
 

  



๙๗ 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น   จากผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
   …………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   …………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   …………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
 

คุณภาพของเด็ก 
   ………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 
   ………………………………………………………….. 
    
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   …………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   …………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
๑. ............................................................................................................................. .................. 
๒. ................................................................................................................ ............................... 
๓. ............................................................................................................................. ..................  
๔. ............................................................................... ................................................................ 
๕. ............................................................................................................................. .................. 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
๑. ............................................................................................................................................. .. 
๒. ............................................................................................................................. .................. 
๓. ............................................................................................................................. ..................  
๔. ............................................................................................................................. .................. 
๕. ................................................................................................................ ............................... 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. ............................................................................................................................. .................. 
๒. ...............................................................................................................................................  
๓. ............................................................................................................................. ..................  
๔. ...............................................................................................................................................  
๕. ............................................................................................................................. .................. 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
   …………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
…………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
   …………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
   …………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   …………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
…………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
๑. ............................................................................................................................. .................. 
๒. ................................................................................................................ ............................... 
๓. ............................................................................................................................. ..................  
๔. ............................................................................... ................................................................ 
๕. ............................................................................................................................. .................. 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
๑. ............................................................................................................................. .................. 
๒. ................................................................................................................ ............................... 
๓. ............................................................................................................................. ..................  
๔. ............................................................................... ................................................................ 
๕. ............................................................................................................................. .................. 

 



๑๐๐ 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. ...............................................................................................................................................  
๒. ............................................................................................................................. .................. 
๓. ............................................................................................................................. ..................  
๔. .................................................................................................. ............................................. 
๕. ............................................................................................................................. .................. 
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ส่วนที่ 4 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 

 

 (ค าอธิบาย) ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และแบบรายงาน “วิธี
หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษาและน าเสนอตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
 

องค์ประกอบของการท ารายงาน ประกอบด้วย 

  ๑. ชื่อผลงาน 
  ๒. วัตถุประสงค์ 
  ๓. แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

  ๔. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
  ๕. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๖. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
  ๗. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
 

แนวทางการพิจารณา มีดังนี้ 
  ๑. วิธีปฏิบัตินั้นด าเนินการบรรลุผลได้สอดคล้องกับความคาดหวังของชุมชนหรือผู้ปกครองที่มีต่อ
สถานศึกษา หรือเป็นวิธีปฏิบัติที่สร้างความพึงพอใจให้กับทุกคนในสถานศึกษาได้ 
  ๒. วิธีปฏิบัตินั้นผ่านกระบวนการน าไปใช้อย่างเป็นวงจร จนเห็นผลอย่างชัดเจนว่า ท าให้เกิดคุณภาพสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ วิธีปฏิบัตินั้นมีกระบวนการ PDCA จนเห็นแนวโน้มของตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ดีขึ้น 
  ๓. สถานศึกษาสามารถบอกเล่าถึงวิธีปฏิบัตินั้นได้ว่า “ท าอะไร” (What) “ท าอย่างไร” (How) และ 
“ท าไมจึงท า หรือ ท าไมจึงไม่ท า” (Why) 
  ๔. ผลลัพธ์จากวิธีปฏิบัตินั้น เป็นไปตามองค์ประกอบ ข้อก าหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ 
  ๕. วิธีปฏิบัตินั้น สามารถระบุได้ว่า เกิดจากปัจจัยส าคัญที่ชัดเจน และปัจจัยนั้นก่อให้เกิดการปฏิบัติ             
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  ๖. วิธีปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เช่น การเล่าเรื่อง (Storytelling) ในการถอด
บทเรียนจากการด าเนินการ 
  7. ให้สถานศึกษาน าเสนอ การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา  (Best Practices) ต่อหน่วยงานต้น
สังกัด (อบต./อบจ./เทศบาล) เพ่ือขอรับการรับรอง 
  8. ให้หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best 
Practices) และรับรองให้เป็นการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา  (Best Practices) โดยการออกเกียรติบัตร
รับรอง 
 

(ในตัวรายงาน SAR จะไม่มีหน้านี้) 
 

 



๑๐๒ 
 

 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
ชื่อผลงาน (Best Practices) …………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าส าคัญ  ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
ประจ าปีการศึกษา.......................... 
1. บทน า 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพทั่วไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย   

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
และ/หรือ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ………………………………….……………………………………………………………………… 

 

2. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ขั้นที่ 1 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขั้นที่ 2 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขั้นที่ 3 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
ขั้นที่ 4 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขั้นที่ 5 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(หากมีมากกว่า 5 ขั้นตอนสามารถระบุวิธีที่ปฏิบัติเพ่ิมเติมได้) 
 

ล าดับขั้นตอนกระบวนการ 
(เขียนเป็น Flow Chart) 

ข้อ 2 เป็นการน าเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครอบคลุม ท าอะไร (What) ท าอย่างไร (How) และ ท าไมจึงท า (Why)   
อาจเขียนเป็น 2  ส่วน  ส่วนแรกคือ ขั้นตอนการด าเนินงาน ส่วนท่ีสอง คือ แผนภูมิของระบบงานท่ีท า วิธีการและนวัตกรรม
ที่เป็น Best Practices หรือ อาจเขียนบอกเล่าขั้นตอนการด าเนินงานจนส าเร็จเป็นผลงานท่ีดเีลิศเป็นความเรยีงก็ได้ 
 
 

ข้อ 1 บอกถึงสภาพที่เป็นอยู่ของโรงเรียนความต้องการ
พัฒนา หรือแก้ปัญหา  และเมื่อน ากระบวนการหรือวิธีหรือ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ ท าให้เกิดผลส าเร็จอะไรบ้าง 
(การเขียนในส่วนน้ี ควรเขียนให้เรา้ความสนใจ) 



๑๐๓ 
 

3.  ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ  
ระบุผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวชี้วัดที่ก าหนดทั้งเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................... ....................................................................... ....... 
เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ...................................................... 
........................................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... .................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
ข้อ3 ผลการด าเนินงาน (ดีแค่ไหน) ทั้งนี้ ควรเน้น ตัวช้ีวัดส าคัญต่างๆ ที่แสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจใช้
แผนภูมิหรือกราฟ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานจนเกิดผลส าเร็จ และอาจมีแผนงานในอนาคตด้วยก็ได้ 
 

๔.  ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
ข้อ ๔  กล่าวถึง สิ่งท่ีเป็นเคล็ดลับท่ีท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ รวมทั้งข้อพึงระวังมีอะไรบ้าง  วิธีหรือแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ที่แสดงถึงรูปแบบ วิธีการที่ดีที่สุดในการด าเนินงานที่เกิดจากการปฏิบัติจริง                 
มีการตรวจสอบและประเมินผลจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถศึกษาเรียนรู้แนวคิดและ องค์ความรู้ของวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ แล้วน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีมาตรฐานได้ 

๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 

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

............................................................................................................................................................................. ....... 
 
6.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
............................................................................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

7.  ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 



๑๐๔ 
 

 

ภาคผนวก 
• หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
• ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

• แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับสถานศึกษา (จากเวบ
ไซตh์ttp://www.localschool.in.th) 

• รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 
ฯลฯ 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ตารางรายละเอียดการเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางรายละเอียดการเปรียบเทียบ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ที ่

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หมายเหตุ มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน 
ระดับปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ที ่
1 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
มาตรฐานที ่9 เด็กมีพัฒนาการ                        
ด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 เด็กมีน ้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของ
ตนเองเหมาะสมตามวัย 

 

   1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

มาตรฐานที่ 10 เด็กมีพัฒนาการ 

ด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสม
ตามวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1 เด็กร่าเริงแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อ ครู และผู้อื่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาต ิ

 

   1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

มาตรฐานที ่11 เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคมเหมาะสม
ตามวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
ตัวบ่งชี้ที่  11.2  เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 เด็กมีความซ่ือสัตย์สุจริตเอื อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรู้สึกที่ดี   
ต่อตนเองและผู้อื่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 เด็กรู้จักประหยัดใช้ทรัพยากรเละรักษาสิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.5 เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.6 เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที ่ มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

หมายเหตุ 

มาตรฐาน 

 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ที ่
   1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ

การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที ่12 เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา
เหมาะสมตามวยั 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 เด็กมีทักษะความรู้พื นฐานที่จ้าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
และมีจินตนาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

2 มาตรฐานที ่2 กระบวนการ  
บริหารและ        
การจัดการ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  5  สถานศึกษา
จัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดท้าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็กและบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 สถานศึกษาส่งเสริม ก้ากับ ดูแลให้ครูจัดท้าแผนการ 

จัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นส้าคัญ และน้าไปสู่การปฏิบัติอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนานวัตกรรมที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาส่งเสริม ก้ากับให้ครูจัดท้าระบบดูแลช่วยเหลือ
เด็ก รายงานผล และส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็น
ระบบ 

 

   2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี  

 

 

 

 



 

 

 ที่

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หมายเหตุ มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน 
ระดับปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ที ่
   2.3 ส่ ง เสริมให้ครูมี ความเชี่ ยวชาญ ด้านการ       

จัดประสบการณ์ 
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการ 

จัดการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ครูปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน    

 

   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่ อการเรียนรู้           
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 

 

 

    มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามี
จ้านวนเด็ก มีทรัพยากร และ
สภ าพ แ วด ล้ อ ม ที่ ส่ ง เส ริ ม 
สนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่ ง 
การเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน             
ห้องสนับสนุนการจัดประสบการณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกัน         
การบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 สถานศึกษามีการระดม งบประมาณและทรัพยากร  
เพื่อจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร 

 

   2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามี
จ้านวนเด็ก มีทรัพยากร และ
สภ าพ แ วด ล้ อ ม ที่ ส่ ง เส ริ ม 
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม    
ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที ่

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หมายเหตุ มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน 
ระดับปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ที ่
   2 .6  มี ระบ บบ ริห ารคุณ ภ าพที่ เปิ ด โอกาสให้

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  4 สถานศึกษา
ด้าเนินการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอ้านาจบริหารและจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติ 

 

    มาตรฐานที่  6 สถานศึกษา
สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

 

 

3 มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์
ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 

 

มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และน้าไปจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เด็กเป็นส้าคัญ 

 

 

   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ครูมีการคิดวิเคราะห์ศักยภาพ จัดท้าสารนิทัศน์ และเข้าใจ
เด็กเป็นรายบุคคล 

 

 

   3.3 จัดบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  

   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่  1.7 ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง
เหมาะสมกับวัย และน้าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 

 

 

 



 

 

ตารางรายละเอียดการเปรียบเทียบ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที ่๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที ่  

1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอา่น 
การเขียน การสื่อสารและ     
การคิดค านวณ 

มาตรฐานที ่10 ผู้เรียนมีความรู้และ
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม
อาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

    2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

มาตรฐานที ่12 ผู้เรียนมีความสามารถ     
ในการคิดและอยู่รว่มกันในสังคมได้อย่าง       
มีความสุข 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  

    3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

 

 

มาตรฐานที ่13 ผู้เรียนมีทักษะใน 

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 ผู้เรียนสามารถปฏบิัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

    4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสน เทศและ  
การสื่อสาร 

มาตรฐานที่  1 0  ผู้ เรีย นมี ความรู้ แ ละ
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม
อาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 ผู้เรียนมีทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ 

 

    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ไม่มี ไม่มี  
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มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ที ่  

    6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานด้วย
ความพากเพียร พยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ 
จนกระทั่งงานส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

 

   1.2 คุณลักษณะที่
พึ งประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1 ) ก ารมี คุณ ลั ก ษ ณ ะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผู้เรียนมีความซ่ือสัตย์สุจริต 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.4 ผู้เรียนมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.5 ผู้เรียนประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน
และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

 

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.6 ผู้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ที่  9.7 ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.8 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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     มาตรฐานที่  1 0  ผู้ เรีย นมี ความรู้ แ ละ
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม
อาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และ   
ภูมิปัญญาอาเซียน 

 

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกตา่งและ
หลากหลาย 

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ที่  9.8 ผู้ เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

     มาตรฐานที ่10 ผู้เรียนมีความรู้และ
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม
อาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและ
รับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 

 

    4) สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

2 มาตรฐานที ่2 กระบวนการ
บริหารและ 
การจัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ พันธ
กิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

 มาตรฐานที่  2  ผู้บริหารสถานศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 
 

 

     มาตรฐานที่  4 สถานศึกษาด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วม
พัฒนาสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
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     มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของ
ผู้เรยีน 

 

   2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตั วบ่ งชี้ ที่  5.1 สถาน ศึกษาจั ดท าและพัฒ นาหลักสู ตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผล 

การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 

     มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงการจัดกิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 
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     มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ 
สถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษ 

ตามมาตรฐานการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 

ประเมินคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง 

 

   2.3 ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพ
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่ งชี้ ที่  5 .1  สถาน ศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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   2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ืยวชาญทาง
วิชาชีพ 

 มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและ
จุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัด 

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัด  
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและ 

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และ 

น าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

 

     มาตรฐานที่  2 ผู้บริหารสถานศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ที ่  

   2.5 จัดสภาพ 

แวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัด 

การเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ 

 มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน 
มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วัสดุ 
ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด 
สวยงาม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเส่ียง มีมาตรการ
ป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 

ตัวบ่ งชี้ ที่  3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

 

   2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่  1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6  ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 

     มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน 
มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

 

     มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงการจัดกิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ที ่  

     มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

3 มาตรฐานที ่3 กระบวนการ
จัดการเรยีน 

การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

 มาตรฐานที่  1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัด 

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัด 

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

 

   3.2 ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ     
และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

 มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหาร
หลักสูตร 
สถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่ งชี้ ที่  5 .3  สถาน ศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

     มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ที ่  

   3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และ
น าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

 

   3.5 มีการแลก 

เปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ครูปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

 

     มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญาวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฎเป็นอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรลุ ไม่บรรลุ

โรงเรียน…………………………………………………………………………..………สังกัด………..………………………………..จังหวัด………………...………….กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี……………

วันท่ีประเมิน…………………………………………………………………………………

แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก : ระดับคุณภาพ          ก ำลังพัฒนำ            ปำนกลำง ดี           ดีเลิศ           ยอดเย่ียม
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์

ประเด็นการพิจารณา

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

๑. มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้

๒. มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้

๓. มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม

๔. มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ส่ือสำรได้ มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุฯลฯ

๑.๑.๑

๑.๑.๒

๑.๑.๓

๑.๑.๔

๑.๑.๕

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๑.๑ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก

ผลการประเมินแหล่งข้อมูลมาตรฐานของสถานศึกษา



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

๑.๒.๔

๑.๒.๕

ฯลฯ

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๑.๒ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

๑.๒.๑

๑.๒.๒

๑.๒.๓



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

๑.๓.๔

๑.๓.๕

ฯลฯ

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๑.๓ มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

๑.๓.๑

๑.๓.๒

๑.๓.๓



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

๑.๔.๔

๑.๔.๕

ฯลฯ

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ส่ือสำรได้ มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

๑.๔.๑

๑.๔.๒

๑.๔.๓



บรรลุ ไม่บรรลุ

โรงเรียน…………………………………………………………………………..………สังกัด………..………………………………..จังหวัด………………...………….กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี……………

วันท่ีประเมิน…………………………………………………………………………………

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ        ก ำลังพัฒนำ          ปำนกลำง ดี          ดีเลิศ          ยอดเย่ียม
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์

ประเด็นการพิจารณา

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรท้ัง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน

๒. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน

๓. ส่งเสริมให้ครูมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์

๔. จัดสภำพแวดล้อมและส่ือเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ

๕. ให้บริกำรส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศและส่ือกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์

๖. มีระบบบริหำรคุณภำพท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

๒.๑.๔

๒.๑.๕

ฯลฯ

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๒.๑   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรท้ัง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

๒.๑..๑

๒.๑.๒

๒.๑.๓



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

๒.๒.๔

๒.๒.๕

ฯลฯ

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๒.๒   จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

๒.๒..๑

๒.๒.๒

๒.๒.๓



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

๒.๓.๔

๒.๓.๕

ฯลฯ

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๒.๓   ส่งเสริมให้ครูมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

๒.๓..๑

๒.๓.๒

๒.๓.๓



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

๒.๔.๔

๒.๔.๕

ฯลฯ

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๒.๔    จัดสภำพแวดล้อมและส่ือเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

๒.๔..๑

๒.๔.๒

๒.๔.๓



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

๒.๕.๔

๒.๕.๕

ฯลฯ

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๒.๕  ให้บริกำรส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศและส่ือกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

๒.๕..๑

๒.๕.๒

๒.๕.๓



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

๒.๖.๔

๒.๖.๕

ฯลฯ

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๒.๖  มีระบบบริหำรคุณภำพท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

๒.๖..๑

๒.๖.๒

๒.๖.๓



บรรลุ

โรงเรียน…………………………………………………………………………..………สังกัด………..………………………………..จังหวัด………………...………….กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี……………

วันท่ีประเมิน…………………………………………………………………………………

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ : ระดับคุณภาพ        ก ำลังพัฒนำ         ปำนกลำง ดี        ดีเลิศ        ยอดเย่ียม
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์

๓. จัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับวัย

๔. ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก

ไม่บรรลุ
ประเด็นการพิจารณา

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

๑. จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ

๒. สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

๓.๑.๔

๓.๑.๕

ฯลฯ

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๓.๑  จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงมีสมดุลเต็มศักยภำพ  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

๓.๑..๑

๓.๑.๒

๓.๑.๓



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

๓.๒.๔

๓.๒.๕

ฯลฯ

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๓.๒  สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

๓.๒..๑

๓.๒.๒

๓.๒.๓



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

๓.๓.๔

๓.๓.๕

ฯลฯ

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๓.๓  จัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับวัย  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

๓.๓..๑

๓.๓.๒

๓.๓.๓



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

๓.๔.๕

ฯลฯ

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

๓.๔..๑

๓.๔.๒

๓.๔.๓

ประเด็นพิจำรณำท่ี ๓.๔  ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

๓.๔.๔



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 



บรรลุ

โรงเรียน………………………………………………………………………………………..………สังกัด………..………………………………………..จังหวัด…………….…………...………….กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี……………

วันท่ีประเมิน…………………………………………………………………………………

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน : ระดับคุณภาพ          ก ำลังพัฒนำ            ปำนกลำง ดี           ดีเลิศ           ยอดเย่ียม
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์

ไม่บรรลุ

๒. ควำมภำคภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย

๑. กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด

๓. กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย

๔. สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม

ประเด็นการพิจารณา

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ

๓. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม

๔. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

๒. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ

๕. มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

    ๕.๑ คะแนนสอบ RT

    ๕.๒ คะแนนสอบ NT

    ๕.๓ คะแนนสอบ O-NET

    ๕.๔ คะแนนสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน LCT

    ๕.๔ คะแนนสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน LCT

ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

๑. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ฯลฯ

ข้อ ๔

ข้อ ๕



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจำรณำข้อท่ี ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๒. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ฯลฯ

ข้อ ๔

ข้อ ๕



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจำรณำข้อท่ี ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๓.  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ฯลฯ

ข้อ ๔

ข้อ ๕



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ
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ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจำรณำข้อท่ี ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๔.  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ฯลฯ

ข้อ ๔

ข้อ ๕



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

๕.  มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจำรณำข้อท่ี ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๕.๑  คะแนนสอบ RT  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ฯลฯ
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจำรณำข้อท่ี ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๕.  มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  

๕.๒  คะแนนสอบ NT  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ฯลฯ

ข้อ ๓

ข้อ ๔
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจำรณำข้อท่ี ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๕.  มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  

๕.๓  คะแนน O-NET  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ฯลฯ

ข้อ ๓

ข้อ ๔

ข้อ ๕



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจำรณำข้อท่ี ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๕.  มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  

๕.๔  คะแนนสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน LCT  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ฯลฯ

ข้อ ๓

ข้อ ๔

ข้อ ๕



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจำรณำข้อท่ี ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๖.  มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ฯลฯ

ข้อ ๔
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ
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ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน

๑.  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ฯลฯ

ข้อ ๔
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ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน

๒. ควำมภำคภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน

๓.  กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ฯลฯ

ข้อ ๔
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน

๔.  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ฯลฯ

ข้อ ๔

ข้อ ๕



บรรลุ ไม่บรรลุ

๑. มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน

๒. มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ

โรงเรียน………………………………………………………………………………………..………สังกัด………..………………………………………..จังหวัด…………….…………...………….กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี……………

วันท่ีประเมิน……………………………………………………………………………………………..

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ          ก ำลังพัฒนำ            ปำนกลำง ดี           ดีเลิศ           ยอดเย่ียม

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

๕. จัดสภำพแวดล้อมและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้

๓. ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย

๔. พัฒนำครูและบุคลำกรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ

๑.  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ
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มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ

๒.  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ
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มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ

๓.  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ
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มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ

๔.  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ
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มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ

๕.  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ
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๖.  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ
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ข้อ ๔

ข้อ ๕

ฯลฯ



บรรลุ ไม่บรรลุ
ประเด็นการพิจารณา

โรงเรียน………………………………………………………………………………………..………สังกัด………..………………………………………..จังหวัด…………….…………...………….กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี……………

วันท่ีประเมิน……………………………………………………………………………………………………………

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ระดับคุณภาพ          ก ำลังพัฒนำ            ปำนกลำง ดี           ดีเลิศ           ยอดเย่ียม
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์

๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้

๓. มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

๑. จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน

๕. มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

๑.  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ข้อ ๔

ข้อ ๕

ฯลฯ



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

๒.  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ข้อ ๔

ข้อ ๕

ฯลฯ



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

๓.  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก   สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ข้อ ๔

ข้อ ๕

ฯลฯ



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

๔.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นทำงกำร และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน   สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ข้อ ๔

ข้อ ๕

ฯลฯ



 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ
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 บรรลุ  ไม่ปบรรลุ

ข้อ ๑

ข้อ ๒

ข้อ ๓

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

๕.  มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้   สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวน………………..…...ข้อ

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล

ข้อ ๔

ข้อ ๕

ฯลฯ



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
- ตัวอย่างประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

          และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ตัวอย่างประกาศก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

     และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล............................... 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา .............. 
---------------------------------------------- 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ก าหนดให้
สถานศึกษา แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนด กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มาตรฐานปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. 

๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่...... / .............  เมื่อวันที่
........   เดือน........................พ.ศ. .......... ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

     ประกาศ ณ วันที่  .......  เดือน .................... พ.ศ. .................  
       

             (......................................) 
       ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน……………………………………… 

 

 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล...................................  

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

------------------------------------------ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ............... จ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของเด็ก 

 มาตรฐานที่ ๒    กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐานที่ ๓    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก   

  ๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  ๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ              

  ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

  ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

  ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

  ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด 

         ประสบการณ์ 
  ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  ๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
  ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
         การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ................. จ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก ่

 มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

                              ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐานที่ ๓    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  



มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

  ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

                         ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

   ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

   ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

   ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
   ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

   ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียน.................................. 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ แนวทางใน            การด าเนินงาน
ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  ไม่
สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ าซ้อนและคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ท าให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการ
สร้างภาระให้สถานศึกษา 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้น
พ้ืนฐาน และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๑  โรงเรียน.......................................ปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก       การมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสม            และ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ               
ขั้น พ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ                
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้ งที่ . ........ / 25๖๑  เมื่ อวันที่ ............                             
เดือน........................พ.ศ. ………………..  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียน..........................  มีคุณภาพ               
และมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ ........ เดือน........................ พ.ศ. …………….. 
 

 

(....................................................) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน........................................... 

 

 

 

 

 



 

แนบท้ายประกาศโรงเรียน.....................................................  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.  
๒. 
๓.  
๔. 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๕.  
๖. 
๗.  
๘.  
๙.  
๑๐. 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ 

๑๑.  
๑๒. 
๑๓.  
๑๔.  
๑๕. 
๑๖. 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 
    ระดับ   ยอดเยี่ยม    

  ระดับ   ดีเลิศ 

  ระดับ   ดี      

  ระดับ   ปานกลาง 
  ระดับ   ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมายของประเด็นการพิจารณาย่อย จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อย

ละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 ๔. การตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น สถานศึกษาควรก าหนดเพ่ือใช้ตรวจสอบว่า        การ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือสูงกว่า คงที่ หรือ                        
ต่ ากว่า (ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ)  



แนบท้ายประกาศโรงเรียน.....................................................  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.  
๒.  
๓.  
๔. 
๕.  
๖.  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๗.  
 ๘.  
 ๙.  
๑๐.  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๑๑. 
 ๑๒.  

    ๑๓.  
    ๑๔.  
    ๑๕. 
    ๑๖.  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ๑๗.  
    ๑๘.  
    ๑๙.  
    ๒๐.  
    ๒๑. 

 

 

 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ   ยอดเยี่ยม 

  ระดับ   ดีเลิศ 

  ระดับ   ดี  
  ระดับ   ปานกลาง 
  ระดับ   ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมายของประเด็นการพิจารณาย่อย จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อย

ละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 ๔. การตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น  สถานศึกษาควรก าหนดเพ่ือใช้ตรวจสอบว่า           
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือสูงกว่า คงที่  หรือต่ า
กว่า (ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


