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บทน ำ   
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญ 
งอกงามทุกดา้น  เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบ
สัมมาชีพ  และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขอันจะน าไปสู่เสถียรภาพ  และความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21  ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมา
โดยตลอด  และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ  โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเขา้ถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี
คุณภาพ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : ค าน า)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ได้ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณา
เสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ  ที่บูรณาการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ  และด้วยเหตุที่
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)  จะสิ้นสุดในปี  พ.ศ. 2559  ดังนั้น  ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560–2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี  เพ่ือเป็นแผนแม่บท
ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบ แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แผนการศึกษา
แห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ  การยอมรับ  และเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ศึกษา
สภาวการณ์  และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  ทั้งด้านความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ภูมิภาค  และโลกการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย  และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21  ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย
และมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 และน าผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552–2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา  โอกาสทางการศึกษา  คุณภาพการศึกษา  
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการสถานศึกษา  และการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งการพัฒนา
การศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ก าหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  
เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา  บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยุทธศาสตร์  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด  และแนวทาง  เป้าหมาย
การพัฒนาการศึกษา  บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยุทธศาสตร์  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด  และแนวทางการพัฒนา         
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รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญและ การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ  (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560 : ค าน า)  
 หัวใจส าคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยู่ที่การสร้างระบบความรับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยให้สถานศึกษามีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและผู้เรียนมากขึ้น  โดยสถานศึกษาควรเป็นหน่วยหลัก 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีอิสระในการบริหารจัดการ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหลักสูตร วิธีการ
สอน  และวิธีการวัดผลตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ 
ของสถานศึกษา รวมถึงตอบสนองต่อสภาพปัญหาความต้องการชุมชนและการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน ซ่ึง
สาเหตุของการปฏิรูประบบการศึกษา  จากการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มี
ปัญหาหลักๆ ใน 6 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  พบว่า  นักเรียนไม่มีความสุขกับการเรียน 
นักเรียนขาดระเบียบวินัยแต่ละห้องมีจ านวนมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรู้ไม่พัฒนาเด็ก การเรียนภาษาอังกฤษขาดมาตรฐาน  
2) ด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย  พบว่า  ประเทศขาดก าลังแรงงานสายวิชาชีพ  งานวิจัยไม่สามารถน าไปใช้
ได้จริง  มาตรฐานฝีมือยังไม่เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ  การผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของประเทศ  3) ด้านการประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา พบว่า การประเมินคุณภาพครู การประเมิน
สถานศึกษา ระบบการศึกษาต่อในแต่ละระดับชั้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พบว่า สัญญาณขาดความเสถียร  อุปกรณ์ไม่ทันสมัย  มีไม่ทั่วถึง  
ไม่น าข้อมูล สารสนเทศที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจ ไม่น าผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
5) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ขาดการบูรณาการ การกระจายอ านาจไม่จริงจัง การก ากับดูแล ขาดประสิทธิภาพ 
ระบบงบประมาณไม่สอดคล้องต่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ  6) ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูมีภาระมาก 
นอกจากงานสอนครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงวิชาเอก ครูขาดขวัญและก าลังใจ ครูไม่เก่ง ซึ่งปัญหาด้าน 
การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษานั้น  
 กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ ที่เน้นการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่า 
มาตรฐานที่ก าหนดต้องสามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้ ประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถ
สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ทั้งยังต้องประเมินได้อย่างเป็น        
รูปธรรม เน้นการประเมินสภาพจริงและไม่ยุ่งยาก   
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา  48  ให้หน่วยงานต้น
สังกัด  และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2561  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในด้านการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้
ความส าคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้น  ให้มีการน าผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  มาใช้เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และได้มี การประกาศนโยบายด้าน
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การเน้นค่านิยม 12 ประการ การก าหนดเป้าหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และทักษะที่จ าเป็นส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 รวมทั้งจากการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการประเมินและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาของคณะกรรมการติดตามและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ผลจากการศึกษา  พบว่า  มีสภาพปัญหาเกี่ยวกับการประเมินใน 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประเมิน 2) ด้านมาตรฐานของผู้ประเมิน และ 3) ด้านมาตรฐานของวิธีการประเมิน ซ่ึง
จ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการ
ประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบ  การประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้
ในการประเมิน รวมทั้งให้มีการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจาก
สถานศึกษา และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ  และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมิน สภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐาน
ระบบ การประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์  
ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งให้มีการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในให้มีมาตรฐาน  มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา และได้รับ 
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นั้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : ค าน า)  
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 การเปลี่ยนแปลงของระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว เป็น
ระบบการประเมินแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวม (holistic rubrics) ของการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยจะไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบ ในการประเมินผลงานหรือกระบวนการ  
แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลงานหรือภาพรวมของกระบวนการด าเนินงานนั้นๆ ต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการประเมินของผู้ประเมิน โดยผู้ประเมินต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลในภาพรวม 
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ทั้งหมด ซึ่งเป็นการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ 
(expert judgment) โดยผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน อาศัย     การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในคณะผู้
ประเมิน เพ่ือการตัดสินระดับคุณภาพ จะไม่ใช้การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง ผู้ประเมินจ าเป็นต้อง
ท าความเข้าใจร่วมกันเพ่ือการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น มาตรฐาน ของผู้ประเมินจึงมีความส าคัญ และจ าเป็น
อย่างยิ่ง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน, 2560 : 1)  
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานต้น
สังกัด ต้องร่วมกันสร้างมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ (quality codes) และสร้างผู้ประเมิน   ที่มีคุณภาพ 
(quality inspectors) หน่วยงาน ต้นสังกัดให้เตรียมและสนับสนุนสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมิน สื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจในมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ สร้างความเข้าใจวิธีการประเมิน และการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองแบบใหม่ ให้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เป็นท าหน้าที่ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้ค าชี้แนะในการจัดการของสถานศึกษาที่จะน าไปสู่การปรับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่
สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560 : 1)  
 การประกันคุณภาพ (Quality assurance) เป็นศัพท์ทางวิชาการท่ีวงการศึกษายืมจากวงการธุรกิจและ
อุตสาหกรรมและน ามาใช้เพื่อการบริหารและจัดการเชิงคุณภาพขององค์กรทางการศึกษา การจัดการเชิงคุณภาพในทาง
อุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ  แบบที่เน้นการตรวจจับ  (Detection)  อันได้แก ่  การ
ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Inspection) และการควบคุมคุณภาพ (Quality control) ทั้งสองกิจกรรมนี้เน้นพัฒนา
ความแม่นย าของเครื่องมือและประสิทธิภาพของเทคนิคท่ีใช้ในการตรวจจับความผิดที่เกิดขึ้น จุดอ่อนของการบริหาร
และการจัดการเชิงคุณภาพแบบนี้คือลงมือกระท าหลังจากข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว (Retrospective หรือ 
Reactive) การบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพแบบที่สองเป็นสิ่งที่เพ่ิงจะเกิดข้ึนใน     สองทศวรรษหลังนี้ มีลักษณะ
ที่เน้นการป้องกันก่อนที่ความผิดจะเกิดขึ้น (Preventive หรือ Proactive) แบ่งย่อยออกได้ 2 ประเภท คือ การประกัน
คุณภาพและการจัดการเชิงคุณภาพ ทั่วทั้งระบบ (Total Quality Management หรือ TQM) การประกันคุณภาพ 
หมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบัติการทั้งมวลที่เป็นระบบและมีการวางแผนล่วงหน้าอันเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสร้างความมั่นใจใน
ระดับหนึ่งได้ว่าสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ จะมีคุณภาพตามข้อก าหนดที่ได้วางไว้ 
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บทท่ี 1  
กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำแนวใหม่ 

 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแนวใหม่  มุ่งเน้นกระบวนการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา
โดยการประเมินแบบองค์รวม (holistic assessment) เป็นการประเมินและตัดสินผลตามหลัก การตัดสินโดยอาศัย
ความเชี่ยวชาญ (expert judgment) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  ซึ่งวิธีการประเมินที่ก าหนดใน
การประเมิน เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนน
ประเมิน แต่เป็นเกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวมของผลการด าเนินงาน (holistic rubrics) หรือกระบวนการ
ด าเนินงานนั้นๆ ซึ่งการประเมินแบบองค์รวมนี้ เป็นการประเมินในองค์รวมของทุกลักษณะในการปฏิบัติงาน สะดวก
และเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน แต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการประเมินของผู้
ประเมินที่ต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลในองค์รวมทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน อาศัย
การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในคณะผู้ประเมินเพ่ือการตัดสินใจให้ระดับคุณภาพจะไม่ใช้การให้คะแนนตามความคิดเห็น
ของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งผู้ประเมินจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในประเด็นหรือรายการประเมินเพ่ือให้ได้การประเมินที่มี
ประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560 : 42)  
 1. แนวคิดกำรประเมินแนวใหม่ในกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ  
  ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน เป็นการประเมินจากสภาพจริง ไม่
สร้างภาระยุ่งยากให้สถานศึกษา ได้ผลประเมินที่สะท้อนคุณภาพท่ีแท้จริง ของสถานศึกษา ที่จะน าไปสู่การใช้ผล
ประเมินเพ่ือการพัฒนาต่อเนื่องที่ตรงประเด็น ผลงานอันเกิดจากการเรียนรู้ตามปกติของนักเรียน รวมทั้งผลงาน 
ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เชิงประจักษ์ที่สถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้ว น่าจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีคุณค่าต่อการ
สะท้อนผลการประเมินของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert 
judgement) และการทบทวนผลการจัดการศึกษาโดยบุคคลระดับเดียวกัน (peer review) ที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่คล้ายกัน เพ่ือร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ เชิงพัฒนาแก่สถานศึกษา 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดการประเมินแบบองค์รวม 
(holistic  assessment) 
 2. กำรประเมินแบบองค์รวม (holistic assessment)  
  การประเมินแบบองค์รวมเป็นแนวคิดท่ีใช้ถูกน ามาใช้ประเมินคุณภาพในยุคการจัดการศึกษาอิง
มาตรฐาน และหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน โดยการประเมินแบบองค์รวม กล่าวคือการพิจารณาคุณภาพ
ผลงาน หรือคุณภาพความส าเร็จทุกมาตรฐานโดยรวม แล้วจึงตัดสินระดับคุณภาพเพียงค่าเดียว มีความส าคัญที่ควร
เข้าใจ ดังนี้  
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   การประเมินแบบองค์รวมหรือการประเมินแบบบูรณาการ (integrated assessment)  
มีลักษณะส าคัญ ดังนี้  
    1. มุ่งประเมินงานกิจกรรมขององค์กรในภาพรวมมากกว่าจะประเมินองค์ประกอบย่อยๆ  
    2. ส่วนย่อยหรือหน่วยย่อยจะถูกประเมินรวมไปด้วยกัน  
    3. ต้องใช้ผู้ประเมินที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ (professional judgement) ซึ่งจะช่วยลดเวลา
การประเมินลงได้มาก และช่วยขจัดความไม่น่าเชื่อถือในการประเมินได้  
    4. อยู่บนพื้นฐานของร่องรอยหลักฐานที่ด าเนินงานอยู่แล้ว (evidence based)  
การประเมินแบบองค์รวมนั้นผู้ประเมินต้องสามารถชี้ร่องรอยที่สะท้อนศักยภาพของสิ่งที่ประเมินเฉพาะที่จ าเป็น 
และมีเทคนิคที่จะรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ให้เพียงพอ แล้วจึงทบทวนร่องรอยหลักฐานและตัดสินใจ  
  เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบองค์รวม (holistic rubrics)  
   เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม  เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่ได้ 
แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการให้คะแนน คือ จะประเมินในภาพรวมของผลงานหรือกระบวนการนั้น ซึ่งจะ
สะดวกและง่ายส าหรับผู้ประเมิน แต่ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีทักษะ ความช านาญ เชี่ยวชาญและมีความรู้รอบ 
ด้านเพื่อที่จะประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตัดเกรดหรือจัดล าดับผลงานการเขียนของนักเรียนที่ครูสามารถ
ท าได้ในเวลารวดเร็วที่สุด ในทุกๆ เนื้อหา เพียงครูอ่านผลงานการเขียนของนักเรียนรอบหนึ่ง ครูก็จะสามารถสร้าง 
rubrics ให้คะแนนผลงานการเขียนของนักเรียนได้ โดยอิงเนื้อหาที่ครูเคยสอนและฝึกหัดนักเรียน 
มาก่อนแล้วด าเนินงานตัดสินผลงานการเขียนของนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดนั้น 
  การประเมินแบบในองค์รวม (holistic rubrics) มีลักษณะแตกต่างกับการประเมิน แยกส่วน (Analytic 
Rubrics) ดังนี้ 

กำรประเมินในองค์รวม (holistic) กำรประเมินแยกองค์ประกอบ (analytic) 
1. การประเมินในองค์รวม  1. การประเมินแยกเป็นประเด็นย่อย  
2. การให้คะแนนสิ่งที่ต้องการวัดประเมินแบบกว้างๆ 
    โดยรวม 1ค่า (A single overall or global  
    scoring)  

2. การให้คะแนนสิ่งที่ต้องการวัดประเมินแบบแบ่งแยก 
   ส่วนส าหรับแต่ละองค์ประกอบจ าเป็น 
   (component) หรือลักษณะส าคัญ (feature)  

3. ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
   ที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน  

3. ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
   ที่ซับซ้อนและต้องใช้มิติ/เกณฑ์หลายด้านส าหรับ 
   ใช้บ่งชี้คุณภาพของงานจึงจะคลอบคลุมและชัดเจน  

4. มีความรวดเร็วในการประเมินและ การตัดสินใจ  4. ให้ความส าคัญในการประเมินแต่ละประเด็น 
   จึงใช้เวลาในการประเมิน  

5. ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีทักษะและความรู้รอบด้าน 
   (expert judgment)  

5. ผู้ประเมินประเด็นไปทีละประเด็น/ด้านตามที่ก าหนด  
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  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง analytic rubrics กับ holistic rubrics  
   แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การตัดสินผลงานของนักเรียน ในความเป็นจริง จ าเป็นต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน
ระหว่าง analytic rubrics และ holistic rubrics ดังตัวอย่างการสร้าง rubrics ตัดสินผลงานการเขียนของนักเรียน
แบบองค์รวมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งครูมีขั้นตอนการด าเนินงานประเมิน ผลงานของนักเรียนเป็น  3 ขั้นตอน  ดังนี้  
   ขั้นตอนที่ 1 ครูอ่านผลงานของนักเรียนโดยรวมหนึ่งรอบเพ่ือให้เห็นภาพรวมโดยรวม ของผลงาน  
   ขั้นตอนที่ 2 ครูก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพผลงานการเขียนของนักเรียน ตามหลักการ ที่เคยสอน
นักเรียนไว้เป็น 5  องค์ประกอบ ดังนี้  
    องค์ประกอบที่ 1 ความสมบูรณ์ของผลงาน หรือผลส าเร็จของผลงาน  
    องค์ประกอบที่ 2 การสื่อความหมาย  
    องค์ประกอบที่ 3 การใช้ภาษา  
    องค์ประกอบที่ 4 การใช้ค าศัพท์  
    องค์ประกอบที่ 5 โครงสร้างทางภาษา  
   ในขั้นนี้ ครูประเมินหรือให้ระดับคะแนนผลงานนักเรียนแต่ละองค์ประกอบ ในลักษณะ Analytic 
Rubrics ของแต่ละประเด็น 
   ขั้นตอนที่ 3 ครูพิจารณาจัดล าดับที่ของผลงานนักเรียนแต่ละชิ้น ซึ่งในข้ันนี้ครูจ าเป็นต้องพิจารณา
ผลงานโดยภาพรวมของนักเรียนแต่ละคนเพ่ือเรียงลาดับที่ 1, 2, 3, 4, …… ซึ่งในข้ันนี้ ครูจ าเป็นต้องสร้าง rubrics การ
ตัดสินคุณภาพผลงานโดยภาพรวมในลักษณะ holistic rubrics ดังนี้ 
1. คุณภาพระดับต่ ากว่ามาตรฐาน  
 ความสมบูรณ์ของงาน  : มีความสมบูรณ์น้อยที่สุด หรอืเนื้อหาต้องได้รับการพัฒนา  
 การสื่อความ  : ข้อความอ่านแทบจะไม่เข้าใจ  
 การใช้ภาษา  : เรียงล าดับประโยคไม่ต่อเนื่องบางครั้งใช้ค าเชื่อมประโยคซ้ าๆ  
 ค าศัพท์  : การใช้ค าศัพท์ที่สื่อความได้ไม่เพียงพอและ/หรือไม่ถูกต้อง  
 โครงสร้างภาษา  : ใช้โครงสร้างภาษาระดับต่ ากว่าพ้ืนฐาน  
2. คุณภาพระดับเกือบบรรลุมาตรฐาน  
 ความสมบูรณ์ของงาน  : ผลงานเสร็จเป็นบางส่วน; เห็นการพัฒนาความคิด  
 การสื่อความ  : ข้อความส่วนใหญ่ค่อนข้างเข้าใจได้ แต่ต้องอาศัยการตีความ  
 การใช้ภาษา  : เรียงล าดับประโยคไม่ต่อเนื่อง บางครั้งใช้ค าเชื่อมประโยคซ้ าๆ  
 ค าศัพท์  : การใช้ค าศัพท์ค่อนข้างไม่เพียงพอ/หรือค่อนข้าง ไม่ถูกต้อง  
 โครงสร้างภาษา  : ใช้โครงสร้างภาษาระดับพ้ืนฐาน  
3. คุณภาพระดับมาตรฐาน  
 ความสมบูรณ์ของงาน  : ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ความคิดได้รับการพัฒนาเพียงพอ  
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 การสื่อความ  : ข้อความส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้ โดยต้องอาศัยการตีความเล็กน้อย  
 การใช้ภาษา  : เรียงล าดับประโยคไม่ต่อเนื่อง บางครั้งใช้ค าเชื่อมประโยคซ้ าๆ  
 ค าศัพท์  : การใช้ค าศัพท์เหมาะสม / หรือถูกต้อง  
 โครงสร้างภาษา  : ใช้โครงสร้างภาษาได้ในระดับสูงกว่าพ้ืนฐาน  

 

  กำรประเมินเพื่อเรียงล ำดับที่แบบองค์รวม (holistic grading) และกำรทบทวนโดยบุคคลระดับ
เดียวกัน (Peer Review)  
   การตัดสินผลประเมินแบบองค์รวม เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับการประเมินที่เน้น 
ความรวดเร็วในการจัดล าดับที่มากกว่ารายละเอียดของผลการประเมิน เช่น  ในกรณีทดสอบการเขียนเรียงความเพ่ือคัด
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น แต่ในแง่การปฏิบัติการตัดสินผลประเมินแบบองค์รวม  
มีข้อจ ากัดท่ีควรสนใจ ตัวอย่าง  เช่น กรณีท่ีครูเป็นผู้สอน และผู้ประเมินผลงานของนักเรียนด้วยตนเอง มีจุดแข็ง  
ครูสามารถตัดสินล าดับที่ของผลงานนักเรียนได้เร็วเพราะความคุ้นเคย แต่อาจจะมีจุดด้อยในแง่ความล าเอียงของครูผู้
ประเมินอันเกิดจากความใกล้ชิดเกินไป เป็นต้น ดังนั้น การหลีกเลี่ยงความล าเอียงในแง่นี้ จึงมีความจ าเป็นต้องมี 
ผู้ประเมินเป็นคู่ หรือผู้ประเมินกลุ่มเล็กๆ  ท าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาตัดสินผลประเมินแบบองค์รวม ที่เรียกว่า Peer 
Review  จัดล าดับผลงานโดยใช้เกณฑ์นี้เพ่ือถ่วงดุลความล าเอียงจะช่วยให้การประเมินมีความเชื่อถือได้มากข้ึน  
  กำรประเมินเพื่อเรียงล ำดับที่แบบองค์รวม (holistic grading) และกำรอำศัยควำมเชี่ยวชำญ 
(expert Judgement)  
   ความยุ่งยากอีกประการหนึ่ง ที่อาจจะเกิดขึ้นในการตัดสินผลการประเมินแบบองค์รวม ที่แม้ 
จะมีการสร้าง rubrics  ตัดสินที่มีความเที่ยงตรง  มี Peer Review  ที่เหมาะสม แต่อาจจะพบปัญหา ข้อมูล 
การประเมินที่ไม่เป็นไปตามระบบที่คาดหวังตาม rubrics ที่ก าหนดไว้ข้างต้น ตัวอย่างเช่น ผลงานการเขียนของนักเรียน 
มีความสมบูรณ์ ระดับ 3 แต่การสื่อความมีคุณภาพระดับ 1 ระดับการใช้ภาษามีคุณภาพระดับ 2 การใช้ค าศัพท์มี
คุณภาพระดับ 2 และโครงสร้างภาษาที่ใช้มีคุณภาพระดับ 1 การตัดสินคุณภาพและจัดล าดับที่โดยภาพรวมของผลงาน
ชิ้นนี้ จ าเป็นต้องอาศัยผู้ประเมินที่มีความรู้เชียวชาญลุ่มลึกหลายๆ คนร่วมกัน ตัดสินผลงานอย่างเป็นเอกฉันท์ ที่เรียกว่า
การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgement) ซึ่งการที่จะสามารถตัดสินคุณภาพของผลงานที่มีลักษณะ
ซับซ้อนเช่นนี้ได้อย่างเที่ยงตรงและเชื่อถือได้นั้น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ าเป็นต้องด าเนินการสืบเสาะหาความจริงเพ่ิมเติม จน
ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พอเพียง เพ่ือร่วมอภิปรายผลและร่วมตัดสินใจภายใต้เวลาจ ากัดนั้น  
 3. กำรประเมินโดยวิธีพิชญพิจำรณ์ หรือกำรทบทวนโดยบุคคลระดับเดียวกัน (Peer review)  
  Peer review หรือศัพท์บัญญัติใช้คาว่า พิชญพิจารณ์ เป็นกระบวนการตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมิน โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่คล้ายกัน เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ 
และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เชิงพัฒนาในการปฏิบัติงาน โดยมีนักวิชาการ หน่วยงานได้ให้แนวคิด ความหมาย ดังนี้ 
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   พิชญพิจารณ์ในการประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมของ 
การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ท าหน้าที่พิชญพิจารณ์เปรียบเสมือนเพ่ือนที่มีความปรารถนาดีต่อ
สถานศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีใจเป็นกลาง ปราศจากอคติในการพิจารณ์ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่เข้าไป
พิจารณ์ และให้ผลป้อนกลับในการประเมินที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร  
   โมเดลพิชญพิจารณ์  มี 3 โมเดล  ได้แก่  โมเดลการประเมิน  (evaluation model)  โมเดล 
การพัฒนา (development model) และโมเดลความร่วมมือรวมพลัง (collaborative model) สองโมเดลแรก 
ผู้ประเมินหรือผู้ท าหน้าที่พิชญพิจารณ์จะมีบทบาทเหนือกว่าผู้ถูกประเมิน ด้วยความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
สูง สามารถใช้ความช านาญของตนเองในการตัดสินคุณภาพของการปฏิบัติงานผู้อ่ืน ต่างกันที่โมเดลแรกเน้นการตัดสิน
คุณภาพตามแบบได้ตกมากกว่าโมเดลที่สอง ซึ่งเน้นการให้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาจากการวิเคราะห์หรือวินิจฉัย
ของผู้ประเมิน ความรู้สึกเป็นเจ้าของผลการประเมิน ในกลุ่มของผู้ถูกประเมินจะไม่มีในสองโมเดลนี้ เนื่องจากผู้รับ 
การประเมินจะเป็นผู้รับฟังผลการประเมินโดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการประเมินเหมือนโมเดลที่สาม คือ โมเดลความร่วมมือ
รวมพลัง  
   ลักษณะของพิชญพิจารณ์ที่พึงประสงค์ควรเป็นแบบความร่วมมือรวมพลัง (collaborative peer-
supported review) เป็นการพิจารณ์แบบเปิด ยืดหยุ่น และกระบวนการไม่เป็นแบบสั่งการเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้
เกิดข้ึน ผลการประเมินจะไม่ชี้ขาดจากมุมมองของตนเองฝ่ายเดียว ให้ผู้รับการประเมินแต่ละคนมีโอกาสเลือกและสร้าง
เส้นทางตามความรู้ที่ตนเองมีอยู่ กระบวนการแบบนี้จะสนับสนุนให้มีการสะท้อนเชิงวิพากษ์ ท าให้แต่ละคนให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยภาพรวม  
พิชญพิจารณ์เป็นกระบวนการที่เกิดจากความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ที่ต้องการได้ข้อมูล
สะท้อนเชิงวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน การพิจารณ์เป็นกระบวนการที่ทา
ให้มองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยอิงประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การพิจารณ์ท่ีจะมีประสิทธิผลจึงต้องเกิด
จากการเห็นคุณค่าของการได้ข้อมูลสะท้อนที่ช่วยในการปรับปรุงพัฒนา จึงไม่ควรเป็นกระบวนการที่เกิดจากการถูก
บังคับหรือสั่งการให้ต้องท า  
   เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกระบวนการพิชญพิจารณ์ จึงต้องมีการสื่อสารเพ่ือชี้ให้เห็นประโยชน์ 
ที่จะได้จากการพิจารณ์ ผู้ที่ท าหน้าที่พิชญพิจารณ์ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการท างานในลักษณะเดียวกับผู้ถูก
พิจารณ์ ในกรณีของการพิจารณ์การประเมินคุณภาพภายใน ควรเป็นบุคคลที่อยู่บริบทเดียวกันหรือสัมพันธ์กับ
สถานศึกษาท่ีจะไปพิจารณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผ่านการพัฒนาให้เป็นผู้เข้าใจบทบาท
หน้าที่และการปฏิบัติงานในกระบวนการพิชญพิจารณ์ เป็นผู้ที่มีใจเป็นกลาง ปราศจากอคติในการพิจารณ์ ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับสถานศึกษาท่ีเข้าไปพิจารณ์  
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   การประเมินแบบพิชญพิจารณ์ เป็นการประเมินแบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพที่เป็นกัลยาณมิตร ผู้เป็นเพื่อน
จะให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมา จริงใจ ปราศจากอคติ และต้องมั่นใจว่าตนเองในฐานะผู้ประเมินมีความสามารถใน 
การประเมินจริง ที่ส าคัญต้องเข้าใจบริบทของสถานศึกษา เพ่ือจะได้ให้ค าแนะน าที่เหมาะสม น าไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อ
การพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษานั้นๆ ได ้ทั้งนี้ ต้องให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ถูกประเมินด้วย 
   การท า Peer Review เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรมีการท าความเขา้ใจอย่างถอ่งแท้ ถึงประโยชน์ที่จะ
ไดร้ับ มุง่เน้นเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรคเ์พ่ือน าไปพัฒนาตนเอง เน้นการท างานในฐานะกัลยาณมิตร 
เป็นต้น ข้อควรระวังเหล่านี้จะไม่เป็นอุปสรรคเลย หากทุกคนมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน คือการบริหารจัดการศึกษา  
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพเพ่ือผู้เรียน ให้สมกับค าว่าการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   การทบทวนระดับเดียวกัน (Peer review) หรือ การทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน เป็นการประเมินงาน
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความช านาญคล้ายกับคนที่ท างานนั้น เป็นระบบควบคุมกันเองโดยสมาชิกวิชาชีพ 
ที่มีคุณสมบัติความสามารถในสาขาที่เข้าประเด็นกัน เป็นวิธทีี่ใช้เพื่อรักษามาตรฐานทางคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ  
และเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือในงาน ภายในกลุ่มนักวิชาการ เป็นวิธีการก าหนดว่า งานวิชาการนั้นสมควรจะตีพิมพ์หรือไม่ 
เป็นเรื่องที่จัดหมวดหมู่ได้ตามชนิดของงาน หรือตามอาชีพ เช่น การทบทวนระดับเดียวกันทางการแพทย์  
   การทบทวนโดยนักวิชาการระดับเดียวกัน (Scholarly peer review หรือ refereeing)  
เป็นกระบวนการตรวจสอบงานวิชาการ งานวิจัย หรือแนวคิดโดยนักวิชาการในสาขาเดียวกัน ก่อนที่จะตีพิมพ์งานใน
วารสารวิชาการหรือในหนังสือ การทบทวนจะช่วยผู้ตีพิมพ์ ซึ่งก็คือหัวหน้าบรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการ ตัดสินใจ
ว่างานนั้นควรจะรับ หรือรับได้ถ้ามีการแก้ไข หรือปฏิเสธ เป็นกระบวนการที่ต้องมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ (ซ่ึง
บางครั้งจ ากัดอย่างแคบๆ) ผู้มีคุณสมบัติและสามารถท างานทบทวนอย่างเป็นกลางๆ ได้โดยระดับหนึ่งแต่ว่าการทบทวน
ที่เป็นกลางๆ โดยเฉพาะในงานที่มีการจ ากัดอย่างไม่ชัดเจน หรือเป็นงานหลายสาขาวิชา อาจเป็นเรื่องยาก และแนวคิด
ใหม่ๆ ที่ส าคัญ อาจจะไม่ได้การยอมรับจากคนรุ่นเดียวกัน การทบทวนโดยนักวิชาการระดับเดียวกัน เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อ
คุณภาพทางวิชาการ และใช้ในวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์โดยมาก แต่ไม่ได้ช่วยป้องกันการพิมพ์งานวิจัยที่ไม่เป็น
จริงทั้งหมด โดยปกติแล้ว การทบทวนจะท าแบบนิรนาม แต่ว่าในปัจจุบันมีงานทบทวนท าแบบเปิดเป็นจ านวน
พอสมควร โดยที่ผู้อ่านจะเห็นข้อคิดเห็นของผู้ทบทวน โดยแสดงชื่อของผู้ทบทวนด้วย  
 4. กำรตัดสินโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ (expert judgement)  
  การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นการพิจารณาให้น้ าหนักความส าคัญแก่หลักฐานที่มีอยู่ 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับหลักฐานที่ปรากฏ โดยผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีทักษะ หรือ ได้รับ 
การฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์เฉพาะทางซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นผู้ที่มีเครื่องมือ 
ทางความคิด (mental tools) ที่จ าเป็นต่อการประเมิน ได้แก่ ความรู้ในการเลือกหลักฐานที่จะน ามาใช้ในการตอบ
ค าถามการประเมิน ความสามารถในการให้น้ าหนักความส าคัญกับความถูกต้องตรงประเด็นของหลักฐานต่างๆ  
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และความสามารถในการตีความความส าคัญ ของข้อเท็จจริง (facts) หรือ ข้อสันนิษฐาน (assertions) ที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งความสามารถในการคิดค้นมุมมองจากมวลข้อมูลสารสนเทศท่ีอาจจะมีข้อจ ากัดหรือความขัดแย้ง ในตนเอง (self-
conflicted) รวมอยู่ด้วย การด าเนินการประเมินและตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. การก าหนดค าถามให้ผู้เชี่ยวชาญ (posing questions to the experts) ขั้นแรก ของการพัฒนา
กระบวนการประเมินและตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญคือ การก าหนดวัตถุประสงค์และผลิตภัณฑ์ที่พึงประสงค์ (desired 
products) การตัดสินสามารถพิจารณาได้จากหลักฐานต่างๆ ซึ่งการตัดสินบางประเด็นต้องอาศัยข้อเท็จจริง ในขณะที่
บางประเด็นต้องอาศัยคุณค่า (values) ดังนั้นค าถามในการประเมินจึงมีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ 
นอกจากนี้ยังจ าเป็น ต้องพัฒนาข้อความท่ีแสดงให้เห็นประเด็นการประเมินต่อผู้เชี่ยวชาญที่เรียกกว่า การก าหนดกรอบ
ประเด็นโดยการน าเสนอที่ไม่มีอคติ ที่มีความเป็นอิสระจากความคิดความเชื่อท่ีมีอยู่เดิม การเมือง และการอภิปรายถึง
ผลที่ตามมาท่ีอาจมีผลต่อการประเมินและตัดสิน การก าหนดกรอบประเด็น อาจให้ภูมิหลัง และอาจมีเงื่อนไขต่างๆ ที่
รวมอยู่ด้วย กรอบประเด็นที่ก าหนดในรูปแบบข้อความที่จะเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญควรได้รับการตรวจสอบ โดยแนวทางท่ีดี
ที่สุดคือ การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้ มีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดกรอบประเด็น  
   2. การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ (selecting the experts) การระบุผู้เชี่ยวชาญจ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์
ความเชี่ยวชาญที่สามารถวัดได้ โดยทั่วไปผู้เชี่ยวชาญคือ ผู้ที่มีหรือถูกกล่าวถึงว่ามีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล รูปแบบ 
หลักเกณฑ์ท่ีดีเลิศในสาขาวิชาเฉพาะ ซึ่งพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ความรู้ ได้แก่ งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์หรือได้รับทุน
สนับสนุน การอ้างอิงผลงาน ปริญญา รางวัล ต าแหน่ง การแนะน าหรือได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลที่น่าเชื่อถือ การเป็น
คณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ผู้เชี่ยวชาญยังต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมบางประการ เช่น ผู้เชี่ยวชาญจะต้อง
ไม่มีความล าเอียงต่อสิ่งจูงใจ (motivational biases) ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีมี
ต่อการตัดสิน อาจใช้ผู้เชี่ยวชาญภายในหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของความล าเอียงต่อสิ่งจูงใจ 
ผู้เชี่ยวชาญต้องมีความเข้าใจต่อกระบวนการด าเนินงานโครงการ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญควรเต็มใจที่จะเข้าร่วมประเมิน
และตัดสินผลและควรต้องรับผิดชอบต่อผลการตัดสินนั้นด้วย นอกจากความเชี่ยวชาญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
บุคคลผู้เชี่ยวชาญแล้ว จ าเป็น ต้องก าหนดจ านวนของผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการประเมินและตัดสิน โดยจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่
เหมาะสมอาจ ใช้ 3-5 คน หรือ 3-7 คน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของประเด็นและบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีภูมิหลังความรับผิดชอบ สาขาที่ศึกษา และอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันเพ่ือให้เกิดความแตกต่างระหว่างความเชื่อ และควรจะ
เลือกให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่จ าเป็นต่อการประเมินและตัดสินผลเพ่ือป้องกันปัญหาความทับซ้อนกันของผู้เชี่ยวชาญ  
   3. คุณภาพของการประเมินและตัดสิน (the quality of judgements) เนื่องจากการตัดสิน  
มีความเป็นอัตนัย เป็นเรื่องส่วนบุคคล และแตกต่างกันระหว่างบุคคลและช่วงเวลา การตัดสินที่ถือว่าถูกต้องจึงต้อง
อาศัยข้อมูลหลักฐานที่เชื่อถือได้ โดยการประเมินและตัดสินอาจเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (data 
triangulation) ส าหรับตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการพิสูจน์ว่าข้อมูลหลักฐานที่ได้มานั้นถูกต้องหรือ 
ไม่ โดยตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานที ่และบุคคล 
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    3.1 การตรวจสอบแหล่งเวลา หมายถึง การตรวจสอบว่า ข้อมูลหลักฐานอยู่ในช่วงเวลาต่างกัน 
หรือเหมือนกัน ถ้าเหมือนกันควรตรวจสอบในช่วงเวลาที่ต่างกันด้วย  
    3.2 การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง การตรวจสอบข้อมูลหลักฐานอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือไม่ 
หากมาจากสถานที่เดียวกันมีผลออกมาเหมือนกัน ผู้วิจัยควรตรวจสอบในแหล่งสถานที่ที่แตกต่าง  
    3.3 การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือ 
ไม่  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) คือการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐานโดยวิธีการต่างกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน โดยอาจใช้การสังเกตควบคู่กับการซักถาม หรือศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากแหล่งเอกสาร หรือท าการซักถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
   4. การรวมผลการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (combining expert judgements) 
การประเมินและตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญอาจพบว่า ผลการประเมินและตัดสินแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องมีการรวมผล 
การประเมินและตัดสินที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพ่ือสรุปผล การประเมิน วิธีการที่ใช้รวมผลการประเมินและตัดสิน 
(aggregation methods) มี 2 ประเภท คือ วิธีการทางด้านคณิตศาสตร์ (mathematical approaches) และวิธีการ
ทางด้านพฤติกรรม (behavioral approaches) โดยวิธีการด้านทางคณิตศาสตร์จะใช้กฎหรือสูตรในการค านวณเพ่ือหา
ฉันท ามติส่วนวิธีการทางด้านพฤติกรรม เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองเพ่ือให้ได้ตัวแทนหรือฉันทามติจากกลุ่มโดยใช้
เทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคเดลฟาย เทคนิคกลุ่มสมมตินัย (nominal group technique) หรือใช้การเจรจาต่อรองโดยผู้
อ านวยความสะดวก (facilitator) พูดคุยอภิปรายกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน ผู้อ านวยความสะดวกมี
หน้าที่ดึงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและตีความเพ่ือให้ได้ฉันทามติพยานหลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงภูมิปัญญารวมของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ  
   5. ข้อควรพิจารณาในการวางแผนการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert 
judgement designs) การวางแผนการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญนอกจากจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับ
การระบุประเด็นการประเมินและการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญยังมีข้อควรพิจารณาท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
    5.1 การมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างผู้เชี่ยวชาญ  
    5.2 ประเภทและปริมาณของข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้นที่จัดเตรียมให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ  
    5.3 เวลาและทรัพยากรที่จะจัดสรรให้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน  
    5.4 สถานที่ในการประเมินและตัดสิน  
    5.5 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ท าหน้าที่ประเมินและตัดสิน  
    5.6 ความเชื่อมโยงของผลการประเมินและตัดสินกับรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญ และ  
การคุ้มครองผลการประเมินและตัดสิน 
 5. กำรประเมินบนพื้นฐำนของหลักฐำน (evidence-based assessment)  
  การประเมินบนพื้นฐานของหลักฐาน (evidence-based assessment) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สังเคราะห์ และตีความข้อมูลจากหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการตัดสินใจผู้ประเมินจึง
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ต้องสืบค้น วิเคราะห์ และน าข้อมูลหลักฐานที่มีความชัดเจน มีเหตุมีผล ไปใช้ประกอบการพิจารณาและการตัดสินคุณค่า
อย่างรอบคอบ  
  หลักฐานเชิงประจักษ์ คือ ข้อเท็จจริงที่สังเกตหรือพิสูจน์หรือยืนยันได้ ความรู้ที่ผ่านการทดลอง 
ใช้หรือพิสูจน์ในทางปฏิบัติแล้ว สมมติฐานทางทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นความจริง โดยมีข้อมูลหรือหลักฐาน
ประกอบการยืนยัน  
  หลักฐานเชิงประจักษ์ อาจได้มาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน  หรือใช้หลายวิธีประกอบกัน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด ในลักษณะของ 
การตรวจสอบสามเส้า (triangulation) โดยใช้แหล่งข้อมูลต่ำงกัน ช่วงเวลำในกำรเก็บข้อมูล หรือวิธีกำรเก็บข้อมูล
ต่ำงกัน ดังนั้น  ผู้ประเมินจึงต้องมีทักษะในการจ าแนก รวบรวม และน าหลักฐานมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
ตามจุดมุ่งหมายการประเมิน  
  ผู้ประเมินอาจใช้ข้อค าถามต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกหลักฐาน  
   1. ข้อมูล หรือหลักฐานที่จะใช้คืออะไร จะใช้ประกอบการประเมินได้อย่างไร  
   2. หลักฐานมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงใด  
   3. เหตุผลแนวคิดเบื้องหลังในการเลือกหลักฐานนั้นๆ คืออะไร  
  ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน สามารถแบ่งได้หลายระดับ ดังนี้  
   1. ความน่าเชื่อถือน้อย เช่น ข้อมูลจากการบอกเล่า หรือประสบการณ์ส่วนตัวหรือข้อคิดเห็น 
จากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้อาจะเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาต่อไป  
   2. ความน่าเชื่อถือปานกลาง เช่น ผลการวิจัยที่ทาเฉพาะกลุ่ม ไม่มีตัวเทียบ (case study) การศึกษา
แบบนี้อาจเกิดอคติได้ง่าย  
   3. ความน่าเชื่อถือสูง คือ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่มีการสุ่มตัวอย่าง ควบคุมตัวแปร การศึกษา
แบบนี้จะไม่จาเพาะเจาะจง และจะมีการเปรียบเทียบค่อนข้างดีกว่าแบบที่ 2  
  ขั้นตอนการประเมินบนพื้นฐานของหลักฐาน  
   1. ระบุประเด็นการประเมิน เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ระบบการวัดและ
ประเมินผล การน าผลการประเมินไปใช้  
   2. ก าหนดหลักฐานที่ใช้ในการประเมินที่เป็นไปได้ทั้งหมด  
   3. ตรวจสอบความถูกต้อง น่าเชื่อถือของหลักฐาน  
   4. คัดเลือกหลักฐานที่ดีที่สุด เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสิน  
   5. พิจารณาตัดสินคุณค่าโดยเชื่อมโยงหลักฐานกับประเด็นการประเมิน  
           (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2560 : 42-50) 
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กิจกรรมที่ 1 
ตรวจสอบมโนทัศน์ด้านการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ 

 
ชื่อ-สกุล..........................................................................   โรงเรียน .................................................. 

ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ที่ ประเด็น 
การรับรู้/เข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินแนวใหม ่
ใช่ ไม่ใช ่

1  การประเมินมาตรฐานภายในสถานศึกษาแนวใหม่  เป็นการประเมินแบบองค์รวม
(holistic assessment) บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์  โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ 
(expert judgment)  ของคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถคล้ายกัน  (peer 
review) 

  

2  การประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่เน้นการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับ
ต่างกัน (peer review)  และเปน็การประเมินแบบองค์รวม (holistic assessment) 

  

3  การก าหนดเป้าหมายการด าเนนิงานภายในของสถานศึกษา เป็นหน้าที่ของสถานศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษา  

  

4  การก าหนดระยะเวลาด าเนนิการประเมินภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนด
เองตามความเหมาะสม โดยก าหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  

  

5  การประเมินแบบองค์รวม (holistic assessment) เป็นการประเมินโดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญ  ผู้ประเมนิมีประสบการณ์  ท าให้ช่วยลดเวลาการประเมิน  และช่วยขจัดความ
ไม่น่าเชื่อถือในการประเมินได้  

  

6  การประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ สถานศึกษาจะต้องตรวจสอบและประเมินตนเอง 
โดยให้ใช้แบบ holistic รูปแบบเดียว และไม่ต้องใช้การประเมินแบบ analytic  

  

7  ข้อดีของการประเมินแบบองค์รวม  คือ  รวดเร็ว  และประหยัดเวลาในการประเมนิ/ 
การตัดสินใจ 

  

8  เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกสว่น  ส าหรับแตล่ะองค์ประกอบ เรียกว่า holistic rubrics   
9  บุคคลที่เป็น expert judgment  ของการประเมินคุณภาพภายใน  ได้แก่  ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
  

10  การประเมินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ  (expert judgment)  เป็นการประเมินและตดัสิน
ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยไมต่้องเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้   
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กิจกรรมที่ 1 (ต่อ) 
 

ที ่ ประเด็น 
การรับรู้/เข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินแนวใหม่ 

ใช่ ไม่ใช่ 
11  คุณภาพของการประเมินและการตัดสินที่ถูกต้องจะต้องอาศัยขอ้มูลหลักฐานที่เชื่อถือได้ 

โดยการตรวจสอบความนา่เชื่อถือของข้อมูลสามารถพิจารณาไดจ้ากเวลา สถานที่และ
บุคคล  

  

12 การตัดสินโดยอาศัยความเชีย่วชาญเปน็การพิจารณาให้น้ าหนกัความส าคัญแก่หลักฐานที่มี
อยู่โดยผู้เชี่ยวชาญ  ที่มทีักษะหรือมีประสบการณ์เฉพาะทาง 

  

13 ข้อมูลที่ได้จากการบอกเล่า หรือประสบการณ์ส่วนตัวหรือข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง  

  

14 การตรวจสอบสามเสา้ดา้นวิธีรวบรวมข้อมูล อาจใช้การสังเกตควบคู่กับการซักถาม หรือ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสาร หรือทาการซักถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

  

15 ผู้ที่ท าหนา้ที่เปน็พิชญพิจารณ ์(peer review) ต้องมีความรู้และประสบการณ ์
ในการท างานที่คล้ายกนักับผู้ถูกพิจารณ ์ 

  

16 ผู้ที่ท าหนา้ที่เปน็พิชญพิจารณ ์(peer review) ต้องเป็นบุคคลทีไ่ม่มีส่วนได้สว่นเสีย 
กับสถานศึกษาที่เข้าไปพิจารณ ์ 

  

17 พิชญพิจารณ์ในการประกันคุณภาพ เน้นให้ผลป้อนกลับส าหรับโรงเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น  

  

18 แฟ้มสะสมผลงานครูและนักเรียนไม่สามารถน ามาใช้ประกอบการประกันคุณภาพภายใน
แนวใหม่ได้  

  

19 การประเมินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญบางครั้งอาจพบวา่ ผลการประเมินมีความแตกตา่ง
กัน จึงอาจต้องใช้วิธทีางดา้นคณิตศาสตร์และทางด้านพฤติกรรมศาสตร ์
เพื่อหาฉันทามต ิ 

  

20 การได้รับข้อชี้แนะ ค าแนะน า แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาทีเ่ป็นรูปธรรมและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง เป็นสิ่งที่มีคุณคา่มากที่สุดในการประเมิน 
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กิจกรรมที่ 2 
แบบตรวจสอบมโนทัศน์  มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ชื่อ-สกุล..........................................................................   โรงเรียน .................................................. 
ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ที ่ ประเด็น 
การรับรู้/เข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินแนวใหม่ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1 สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทั้ง 
8 องค์ประกอบ ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

  

2 สถานศึกษาต้องส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้กับสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)เพ่ือเป็นแนวทางใน
การประเมินคุณภาพภายนอก 

  

3 มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพ ที่ต้องการ
ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับส่งเสริม ก ากับ
ดูแล ตรวจสอบประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา 

  

4 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ สะท้อน
คุณภาพการศึกษาได้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ใน
การประเมิน 

  

5 เกณฑ์ในการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษามี ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี 
พอใช้ และปรับปรุง 

  

6 เป้าหมายการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดไว้ 

  

7 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มี ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพเด็ก  
กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  

8 การชี้แจงและการท าความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้และสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาเทา่นั้น 

  

9 สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาของตนเองเพ่ิมเติมตามบริบท
นอกเหนือจากมาตรฐานการศึกษาที่ต้นสังกัดก าหนด 
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กิจกรรมที่ 2  (ต่อ) 

 

ที ่ ประเด็น 
การรับรู้/เข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินแนวใหม่ 
ใช่ ไม่ใช่ 

10 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประเด็นหลักใน 
การพิจารณาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียนและกระบวนการเรียนการสอน 

  

11 “มีหลักสูตรที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น” เป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

  

12 ประเด็นการพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการบริหารและ 
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
แล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการวางแผนคุณภาพการจัดการศึกษา การจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสภาพแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากร  

  

13 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละมาตรฐานการศึกษาผู้ประเมินควรพิจารณา
ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์จากหลาย ๆ ด้าน  

  

14 ในการประเมินมาตรฐานการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน คณะกรรมการประเมิน
จะต้องร่วมกันพิจารณาตัดสินเพ่ือให้ระดับคุณภาพ ทั้งนี้อาจจะใช้คะแนน 
ตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งในคณะกรรมการได้  

  

15 การประเมินมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดจะต้องให้ความส าคัญกับการประเมิน
เชิงคุณภาพ และผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณควบคู่กันไป  
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บทท่ี 2 
กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ด าเนินการตามกรอบนโยบาย
การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง สังคม ประเทศชาติ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน และคงรักษาไว้ ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องด าเนินการชี้แจงหรือท าความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีความรู้  ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนในประเด็น
ดังต่อไปนี้  
  1. การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจ ที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย  
  2. การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดีเพราะผลการ
พัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา  
  3. การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น  
  4. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถว่าจ้างหรือ
ขอให้บุคคลอื่น ๆ ด าเนินการแทนได้  
  5. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  6. ให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแนวใหม่ ผู้เข้ารับการพัฒนาจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจและรับทราบถึงแนวทาง 
การประเมินใน 4 ประเด็นหลักคือ  
   หลักการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 
ให้เป็นไปตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ 
   เป็นการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน  
   เป็นการประเมินองค์รวมของผลการด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงาน  
   เป็นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตามสภาพจริงของสถานศึกษา  
            (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560 : 56-57) 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
.................................................. 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูป การศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย 
ใน อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  
เพ่ือการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 และ
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้
ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด มาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31  
ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีการจัดท ารายงาน ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ  
จึงประกาศให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตาม เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 
 
 ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
  ประกาศ ณ วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  
 
 
 

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
 แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัย และเป็นสมาชิก 
ที่ดีของสังคม  
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
 3.1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ไดแก่  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา  
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
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 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ค ำอธิบำย และระดับคุณภำพ 
 

 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง ประเมินได้จริง 
กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับหน่วยงาน 
ต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
และคุณภาพครู มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดในกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
 มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี  5 ระดับ คือ ระดับ
ก าลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  
ประเด็นพิจารณา  และระดับคุณภาพ  ดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  
2561 : 6-30)  
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย  
 มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3  มาตรฐาน  ได้แก่  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
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 รำยละเอียดแต่ละมำตรฐำน มีดังนี้  
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
  1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
  1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได ้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  
 ค ำอธิบำย  
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
   1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้  
เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย 
   1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้  เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลอืแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
   1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม  เด็กช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  
   1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้  
เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ  
อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได ้สร้างสรรค์ผลงาน 
ตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น  
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล  เป็นต้น  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  
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กำรให้ระดับคุณภำพ 
ระดับคุณภำพ ประเด็นพิจำรณำ 

ก าลังพัฒนา   มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุ 
    ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

ปานกลาง   มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุ 
    ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
    เสริมในการพัฒนาเด็กท่ียังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

ดี   มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย 
    ที่สถานศึกษาก าหนด  
 

ดีเลิศ   มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย 
    ที่สถานศึกษาก าหนด  

 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
    เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

ยอดเยี่ยม   มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย 
    ที่สถานศึกษาก าหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา  

 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
    เสริม ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

 มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม 
    พัฒนาการของเด็ก  

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ  
 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
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 ค ำอธิบำย  
  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
   สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ  ด้านครูและบุคลากร
ด้านข้อมูลสารสนเทศ  ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการก ากับติดตาม  การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบการ
จัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนอง
ความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน
และท้องถิ่น 
   2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือ
จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน  
   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว  
   2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ  สถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิด การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสาหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้  
   2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
ส ำหรับครู  สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาครู  
   2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  สถานศึกษาก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน ที่สถานศึกษาก าหนดและดาเนินการตามแผน 
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
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กำรให้ระดับคุณภำพ 
ระดับคุณภำพ ประเด็นพิจำรณำ 

ก าลังพัฒนา  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
    และบริบทของท้องถิ่น  

มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  
ปานกลาง  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

    และบริบทของท้องถิ่น  
มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  

ดี  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
    และบริบทของท้องถิ่น  

จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ 

    เด็กเป็นรายบุคคล  
จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ 

    หลากหลาย  
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด 

    ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 

    ของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
ดีเลิศ  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 

    ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  
จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ 

    เด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา  
จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ 

    หลากหลาย  
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด 

    ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงาน 

    ที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงาน 
    และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
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ยอดเยี่ยม  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
    ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  

จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ 

    เด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชน 
    การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ 
    หลากหลาย  

ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด 
    ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง  
    มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามาตรฐานของสถานศึกษา 
    บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
    จนเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
 3.1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 ค ำอธิบำย  
  มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
   ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและ
สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท า ผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  
   3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ ครูวิเคราะห์
ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  
 



30 

 

  

   3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข   
ครูจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ  
ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

 3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย ครูจัดห้องเรียน 
ให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วน
ร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของ
เล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 
   3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุง กำร
จัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการ
ที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และ
น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ  
กำรให้ระดับคุณภำพ 

ระดับคุณภำพ ประเด็นพิจำรณำ 
ก าลังพัฒนา   จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

    และสติปัญญา ไม่สมดุล  
 ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ 

    ตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก  
ปานกลาง   จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  

    และสติปัญญา อย่างสมดุล  
 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ 

    ตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก  
ดี   จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

    และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล  
 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า 

    และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  
 จัดบรรยากาศและสภาพ แวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ 

    เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง 

    และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
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    และพัฒนาเด็ก  
ดีเลิศ   จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  

    และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว 
    ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  

 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า 
    และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  

จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม 
    ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง 
    และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
    และพัฒนาเด็ก  

ยอดเยี่ยม  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
    และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว 
    ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี  

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า 
    และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  

จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม 
    ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง 
    และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
    และ พัฒนาเด็ก  
 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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 รำยละเอียดแต่ละมำตรฐำน มีดังนี้  
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 ค ำอธิบำย  
  มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
  ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพ 
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและ ความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย  จิตใจและสังคม  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
   1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  ผู้เรียนมีทักษะ 
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
   2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน 
ควำม คิดเห็น และแก้ปัญหำ  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
   3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ 
ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  
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   4) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า 
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล การทดสอบอ่ืนๆ  
   6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
ในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม  
   2) มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
   3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
   4) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 
กำรให้ระดับคุณภำพ 

ระดับคุณภำพ ประเด็นพิจำรณำ 
ก าลังพัฒนา  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
    ต่ ากว่า เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมาย 
    ที่สถานศึกษาก าหนด  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
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ปานกลาง  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

    เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 

    ที่สถานศึกษาก าหนด  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา 

    ก าหนด  
ดี  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
    เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
    ที่สถานศึกษาก าหนด  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  

 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 

    ตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม 

    ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย  
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

ดีเลิศ  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

    สูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย 

    ที่สถานศึกษาก าหนด  
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 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 

    ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน  
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น 

    ที่สูงขึ้น และการทางานหรืองานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ 

    อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย  
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

ยอดเยี่ยม  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

    สูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย 

    ที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

    แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 

    ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์  
    และมีคุณธรรม  

 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น 
    ที่สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ  
 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
    เป็นแบบอย่างได้  

 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม 
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    ในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 
 ค ำอธิบำย  
  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
   เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ  
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาใน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
   2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิน่
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
   2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
   2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด การเรียน 
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การสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  
   2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
   2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  สถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรยีนรู้  
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
กำรให้ระดับคุณภำพ 

ระดับคุณภำพ ประเด็นพิจำรณำ 
ก าลังพัฒนา   เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา  

ปานกลาง   เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 

    การศึกษาของสถานศึกษา  
ดี   เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 

    ของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพ 

    ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 

    การเรียนรู้ 
ดีเลิศ   มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 

    ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
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 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล 
    ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ 
    ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ 
    ของครูและสถานศึกษา  

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    และมีความปลอดภัย  

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
    การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

ยอดเยี่ยม   มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
    ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล 
    ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ 
    ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
    และเป็นแบบอย่างได้  

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ 
    ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    และมีความปลอดภัย  

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
    การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

 
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
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  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 ค ำอธิบำย  
  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
   เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงฃ
การจัดการเรียนรู้  
   3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน 
กำรด ำเนินชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
   3.3. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น 
การการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข  
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  มีการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
   3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ใน 
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
กำรให้ระดับคุณภำพ 

ระดับคุณภำพ ประเด็นพิจำรณำ 
ก าลังพัฒนา   จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ  
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ปานกลาง   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
    ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ดี   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
    ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

    การจัดการเรียนรู้  
ดีเลิศ   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

    ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
    และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือ 
    ต่อการเรียนรู้  

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ 
    วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
    แก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง 
    มีความสุข  

 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
    การเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
    ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
    และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และ 
    มีการเผยแพร่  

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ 
    การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ 
    วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
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    แก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง 

    มีความสุข  
 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ 

    ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
    สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและแนวทำงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาทุกด้านของ
สถานศึกษา เป็นงานปกติของสถานศึกษา ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ จัดระบบให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง ตั้งแต่วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ต้องการพัฒนา วางแผน จนถึงประเมินตนเอง 
ปรับปรุงพัฒนางานของตน ในทิศทางที่สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนด เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ สอดคล้องกับหลักสูตร เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของนักเรียน คร ูผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ที่มีกิจกรรมที่ส าคัญหนึ่ง คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่มีบริบทที่แตกต่างกัน พร้อม
ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามประเด็นการพิจารณา ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

จากการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประกอบกับกิจกรรม โครงการ การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดังกล่าว ที่ได้ร่วมกัน
พิจารณาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการพัฒนา  
 จ าแนกกิจกรรม โครงการ การจัดการเรียนรู้ เป็น 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านบริหารงานการเงิน เพ่ือน าไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
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ตัวอย่ำง 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามบริบทสถานศึกษา 

 
ระดับปฐมวัย 
  
มำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนคุณภำพเด็ก (4 ประเด็น) รำยกำรตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ  
1. เด็กร้อยละ 90 มีน้ าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย  
2. เด็กร้อยละ 95 มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี  
3. เด็กทุกคน เล่น ท ากิจกรรม ได้อย่างปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้อ่ืน  
4. เด็กร้อยละ 95 สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้  
5. เด็กร้อยละ 90 สามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวัย  
6. เด็กทุกคนกล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
7. เด็กทุกคนสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้  
8. เด็กทุกคนมีความเมตตา กรุณา มีน้าใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน  
9. เด็กร้อยละ 90 สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง  
10. เด็กทุกคนสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เหมาะสม  
11. เด็กทุกคนมีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง  
12. เด็กร้อยละ 90 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง  
13. เด็กร้อยละ 90 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และท้ิงขยะได้ถูกท่ีได้ด้วยตนเอง  
14. เด็กร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ  
15. เด็กร้อยละ 90 สามารถเล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนได้  
16. เด็กทุกคนสามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
17. เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้  
18. เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
19. เด็กร้อยละ 90 สามารถฟัง และสนทนาโต้ตอบ และเล่าเป็นเรื่องราวได้  
20. เด็กร้อยละ 80 สามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม เรียงล าดับเหตุการณ์ได้  
21. เด็กร้อยละ 80 สามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดข้ึนในสถานการณ์หรือการกระท าได้  
22. เด็กร้อยละ 75 สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้  
23. เด็กร้อยละ 75 สามารถค้นหาค าตอบของข้อสงสัยโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง  
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ตัวอย่ำง 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามบริบทสถานศึกษา 

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  
มำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (10 ประเด็น) รำยกำรตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ  
1. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี ตำมเกณฑ์สถำนศึกษำ  
2. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสนทนา น าเสนองาน งาน ผลงาน ไดต้ำมเกณฑ์สถำนศึกษำ  
3. นักเรียนทุกคนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย  
4. นักเรียนร้อยละ 80 ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป  
5. นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการทาโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน
การท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้  
6. นักเรียนทุคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ท และสรุปความรู้ด้วยตนเอง  
7. นักเรียนร้อยละ 90 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่า ระดับ 2  ขึ้นไป  
8. ผลการทดสอบระดับชาติ (NTและ O-NET ) 3  ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา  
9. นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน  
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  
10. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพอย่ำงน้อย 1อย่ำง  
11. นักเรียนทุกคนเป็นสมาขิกและร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง  
12. นักเรียนทุกคนสามารถร าพ้ืนบ้าน  
13. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น  
14. นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตำมเกณฑ์กรมอนำมัย และมีสุขภาพแข็งแรง  
15. นักเรียนทุกคนไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
16. นักเรียนทุกคนไม่ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
17. นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนน าข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
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ข้อควรปฏิบัติของกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
 1. ศึกษามาตรฐาน หลักเกณฑ ์วิธีการประเมิน วิธีการตัดสินระดับคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และคู่มือส าหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  

2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาล่วงหน้า เช่น รายงานการประเมินตนเองของ
หน่วยงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานรอบปีที่ผ่านมา พร้อมสรุปข้อเสนอแนะและ 
ทิศทางการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน  
 3. ผู้ประเมินมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถของตนและ
รับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้ประเมินที่ไปประเมินด้วยกันไม่ควรถือความคิดของตนเองเป็นหลัก  
 4. ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนต่อสถานศึกษาอย่างมีคุณค่า สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้  
 5 เขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างมีคุณค่ารวมทั้งเลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ถูกต้อง  
 6. แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอเพ่ือให้เข้าใจบริบท เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน แบบต่างๆ  
ที่สถานศึกษาน ามาใช้  
 7. ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินให้เหมาะสมตามสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา และใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง เช่น การสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารและชิ้นงานเดิม 
เพ่ือลดการใช้กระดาษจ านวนมาก  
 8. ไม่สร้างสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการประเมินนอกเหนือจากเอกสาร ที่เป็นร่องรอย 
การด าเนินงานตามปกติ  
 
            (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560 : 61) 
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กิจกรรมที่ 3 
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 
เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 ให้ผู้เข้ารับการอบรม ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ทั้งระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ ดังนี้ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย  
 มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 มีจ ำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
 แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
   1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
   1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
   1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัย  
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
   1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
   1.5...................(โรงเรียนเพ่ิมเติมได้).............................................................  
  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
   2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
   2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
   2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
   2.7 ...................(โรงเรียนเพ่ิมเติมได้).............................................................  
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  มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
   3.1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข  
   3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  
   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
   3.5 ...................(โรงเรียนเพ่ิมเติมได้)............................................................. 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
 มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 มีจ ำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
    2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
    4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
    7) ...................(โรงเรียนเพ่ิมเติมได้).............................................................  
    8) .................................................................................................. ...............  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
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    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
    5) ...................(โรงเรียนเพ่ิมเติมได้).............................................................  
    6) .................................................................................................................  
  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
   1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
   2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
   3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
   4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
   6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  
   7. .................................................................................................................  
  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
   1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
   2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
   3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
   6. ...................(โรงเรียนเพ่ิมเติมได้)..............................................................  
   7. .................................................................................................................  
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กิจกรรมที่  4 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเรียนดี 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

............................................................................................ 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูป การศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบ
กับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศ โรงเรียนบ้านเรียนดี  เรื่อง ประกาศ
....................... ลงวันที่ 16  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2556  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3)  ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึด
หลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง  คือ  มีการก าหนด  มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภท  และมาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9 (3) มาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบ้านเรียน
ดี  ในการประชุม  ครั้งที่ ............................. เมื่อวันที่ .............................................. โรงเรียนบ้านเรียนดีจึงประกาศให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืน  เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและ
ก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  
 ประกาศ ณ วันที่ ............................................  
         (……………………………………………)  

ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................................... 
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กิจกรรมที่ 5 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 

ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามบริบทสถานศึกษา 

 
ระดับปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพเด็ก (4 ประเด็น หรืออาจมากกว่า)  
 

รำยกำรตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20. 
21. 
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กิจกรรมที่ 6 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 

ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามบริบทสถานศึกษา 
 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 มาตรฐานการศึกษา ด้านผู้เรียน (10 ประเด็น หรืออาจมากกว่า) 
 

รำยกำรตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20. 
21. 
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บทท่ี  3 
จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ 

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

                                                       กลุ่มนิเทศฯ สพป.สกลนคร เขต 1 
 

แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
       

  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
ในทุกประเด็น และเป็นแผนที่มีความชัดเจนสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามความต้องการที่
ก าหนด  มีรายละเอียดที่ควรทราบ ดังนี้ 
 1. ควำมหมำยของแผน 

1.1  แผน (Plan)  เป็นเอกสารที่เป็นข้อก าหนดที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติที่แสดง 
โครงการ กิจกรรม วิธีการที่ได้ผ่านการคิดมาแล้วล่วงหน้า โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคิดและพิจารณา 
อย่างละเอียดรอบคอบ ที่สอดรับกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรที่ก าหนด 
  1.2  แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป็นแผนที่มีรอบระยะเวลาการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
ตามเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งอาจเป็นแผน 3 ปี แผน 4 ปี หรือแผน 5 ปี แล้วแต่ความ
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะท้อนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้ (Strategic Plan /Improvement Plan)  
  1.3  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  (Action Plan / Operation plan) เป็นแผนที่แตกออกมาจาก
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการด าเนินงานเป็นรายปี แผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปี 
ควรมีจุดเน้นที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมนอกจากความชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาสถานที่ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบแล้ว สถานศึกษาต้องก าหนดกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ราบรื่น คล่องตัว มีการประเมินตนเอง  อันน าไปสู่
การได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีหรือรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาต่อไป 
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 2. ควำมส ำคัญของแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ      
               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความส าคัญต่อการบริหารงานเพื่อท าให้การด าเนินงานนั้นๆ ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยช่วยให้การบริหารงานเป็นไปโดยประสาน สอดคล้องกัน เกิดการ
ประหยัดทั้งด้าน คน เวลา งบประมาณ ท าให้การตรวจสอบ/ควบคุมงานมีประสิทธิภาพ  และช่วยในการขยายงานและ
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างชัดเจนสมเหตุสมผล 

 

 3.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (3-5 ปี) 
  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายและตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) สถานศึกษา สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 

         ขั้นที่ 1  แต่งตั้งคณะท ำงำน 
           คณะท างานควรประกอบด้วยคณะบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น              
หัวหน้างาน ผู้แทนครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน และชุมชน ตามความเหมาะสม เพ่ือให้คณะท างานด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้อง  

   ขั้นที่ 2  ศึกษำรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรศึกษำในทุกระดับ  
           เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับโดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาของโลก การศึกษานโยบาย จุดเน้น ของประเทศ และวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา 
เช่น แผนการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน
ต้นสังกัด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา เช่น วิเคราะห์สภาพสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี  สภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายที่จะมีผลกระทบกับสถานศึกษา  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา  
จุดแข็ง จุดอ่อน ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่เก่ียวกับโครงสร้าง  การบริหารภายในสถานศึกษา  เช่น  
การวิเคราะห์ Swot  Analysis  เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายและสิ่งที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าทันกับสังคมยุคใหม่ของ
สถานศึกษา 
  ขั้นที่ 3 น ำผลกำรวิเครำะห์สภำพภำยในและภำยนอกของสถำนศึกษำ  ประมวลเป็นวิสัยทัศน์  
พันธกิจและเป้ำประสงค์  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  และโครงกำร/กิจกรรม  ของสถำนศึกษำ  
   การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และโครงการ/กิจกรรม               
ของสถานศึกษา มีแนวทางข้ันตอนการด าเนินการ  ดังนี้  
     3.1 วิสัยทัศน์ (vision) หมายถึง ทิศทางหรือสภาพสถานศึกษาที่พึงปรารถนาในอนาคต 
ของสถานศึกษา ควรมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจจะเป็น 3 หรือ 5 ปี ที่มีความเป็นไปได้ โดยเมื่อสถานศึกษาได้
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจนประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์แล้ว สถานศึกษาควรแก้ไขและพัฒนาจุดที่ควรพัฒนาให้
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ดีขึ้น คง หรือ เพ่ิม จุดเด่นของสถานศึกษาให้มากขึ้น จนบรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและเมื่อครบรอบระยะเวลาของ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด สถานศึกษาสามารถปรับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ให้สูงขึ้น วิสัยทัศน์ที่ดี ควรมีลักษณะที่เป็นภาพเชิงบวกท่ีสะท้อนถึงความเป็นเลิศของสถานศึกษา  ค านึงถึงผู้เรียน 
เป็นส าคัญ และมีความชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้  
 

ตัวอย่ำงวิสัยทัศน์ 
“ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด ใฝ่รู้ เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั  

ชุมชนร่วมสร้ำงสรรค์ให้กำรยอมรับ ” 
 

 นิยาม ค าส าคัญของวิสัยทัศน์สามารถท าได้ เช่น   คุณภาพตามมาตรฐาน หมายถึง  คุณภาพของผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และจุดเน้นตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
 

                      3.2 การก าหนดพันธกิจของสถานศึกษา (Mission) ด าเนินการโดยน าวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
แต่ละค าส าคัญแต่ละข้อความ แต่ละส่วนมาก าหนดภาระงาน ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตาม
กิจกรรม  ค าส าคัญ (Keywords) /ข้อความ ในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ตัวอย่างการก าหนดพันธกิจ ดังนี้  
         

ค ำส ำคัญ พันธกิจ/ภำระงำน 
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน -ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา                                        

- พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด พัฒนาหลักสูตรตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0  
ใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning)  
บริหารแบบมีส่วนร่วม -ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และ                

องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
- ยกระดับระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

       
  3.3 การก าหนดเป้าประสงค์  (Goals)  คือสิ่งที่หน่วยงานต้องการบรรลุหรือเป้าหมายที่ต้องการ 

บรรลุในแต่ละพันธกิจ (หลักการเขียน : ใคร ได้อะไร ด้วยคุณภาพอย่างไร) ซึ่ง เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึน 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  ด าเนินการโดยน าพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่า ถ้าด าเนินการตามพันธกิจที่ก าหนดแล้ว จะ
เกิดผลผลิตอะไรบ้าง ซึ่งจะช่วยท าให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วน ตัวอย่างการก าหนด
เป้าประสงค์ (Goal) ดังนี้ 
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พันธกิจ/ภำระกิจ เป้ำประสงค์ 
1.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา                                         

1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา 

2. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยให้                 
มีประสิทธิภาพ 

2. บุคคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

 

                   3.4  การก าหนดกลยุทธ์ (Strategies)  ตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicators) 
และโครงการ/กิจกรรม  
     กลยุทธ์ (Strategies) เป็นสิ่งที่หน่วยงานจะท า/ต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์  
หรือ แนวทาง มาตรการหรือวิธีด าเนินงานที่ส าคัญ อันถือว่าเป็นกุญแจส าคัญต่อการบรรลุตามเป้าประสงค์ รวมทั้ง 
เป็น เงื่อนไขในการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ยึดเป็นกรอบส าหรับการคัดเลือก 
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดขึ้น (หลักการเขียนกลยุทธ์ : จะท าอะไร  
หลักการเขียนโครงการ : จะท าอย่างไร )   

1) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategies)  เป็นการน าข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
เป็นแนวคิดหลัก เพื่อก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และโครงการ/กิจกรรม โดยการน าเป้าประสงค์แต่ละข้อมา
พิจารณาว่าจะท าอะไร ตัวอย่างการก าหนดกลยุทธ์ 

 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

-พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา -ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

2) การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 
เป้าประสงค์  คือ สิ่งที่จะวัด/ จะวัดอะไร   

                          ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ สิ่งที่บอกว่าจะวัดอย่างไร  
 

     การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ เป็นด าเนินการโดยน าเป้าประสงค์มาพิจารณาว่า 
แต่ละเป้าประสงค์ ซึ่งตัวชี้วัดความส าเร็จจะเป็นตัวบ่งถึงการบรรลุตามเป้าประสงค์นั้น ที่จะสามารถวัดได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จมีทั้งท่ีเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
- ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกระบวนการในระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
3) การก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

      การก าหนดโครงการ/กิจกรรม ต้องมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ ดังนั้นการก าหนดโครงการ/กิจกรรม จะน าข้อก าหนดของเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จมาเป็น 
ฐานในการพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรม การพิจารณา ควรพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ
เป้าประสงค์ เพ่ือที่จะท าให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์  
ซึ่งการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่ละตัวชี้วัด สามารถจะก าหนดโครงการ/กิจกรรมซ้ ากันได้  ถ้าพิจารณาว่าทั้ง 2-3 
ตัวชี้วัดนั้นสามารถพัฒนาโดยใช้โครงการเดียวกันได้) ตัวอย่างการก าหนดโครงการ/กิจกรรม  
 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 
- ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
กระบวนการในระดับดีขึ้นไป 

-ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพ
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-ส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 

             
                      3.5 การก าหนดค่าเป้าหมายของโครงการ 
                              การก าหนดค่าเป้าหมาย (Target) เป็นการก าหนดค่าของตัวชี้วัดของโครงการแต่ละ 
  โครงการที่ต้องการให้บรรลุ คือ จะให้บรรลุตามตัวชี้วัดนั้นๆในแต่ละปี เท่าไร  การพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย 
  พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) ซึ่งเป็นข้อมูลทีแ่สดงให้เห็นถึงค่าของตัวชี้วัดที่เกิดข้ึนในปีอดีต หรือ  
  ในปีปัจจุบัน  แล้วน าข้อมูลมาพิจารณาเทียบเคียงความเป็นไปได้ที่จะก าหนดต้ังค่าเป้าหมาย กรณีท่ีตัวชี้วัดบางตัว 
  อาจจะไม่มีข้อมูลพ้ืนฐาน เนื่องจากไม่เคยมีการวัดหรือเก็บข้อมูลมาก่อน ก็ตั้งค่าเป้าหมายโดยการประมาณค่าที่จะ 

  เป็นไปได้ตามศักยภาพของสถานศึกษาโดยค านึงถึงกระบวนการ ความสามารถ และทรัพยากรที่ องค์กรมีอยู่ในปัจจุบัน   
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(ตัวอย่ำงที่ 1) 
 

  ขั้นที่ 4  แนวทำงกำรบริหำรกำรด ำเนินกำรตำม กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม  มีตัวอย่ำงดังนี้ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน............................................................................................................................. ................................. 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมำณ
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ หน่วย
นับ 

ปี...... ปี......... ปี........ ปี...... 

ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่
จ าเป็นตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด
ของหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีระดับผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
 

ร้อยละ 65 75 80 85 120,000 สมพร หลิมเจริญ 

2.ร้อยละของผู้เรียนที่
มีทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ระดับดี            
ขึ้นไป 

ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบPbl 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

สถานประกอบการ 

ร้อยละ 75 80 85 100 10,000  

3. ร้อยละของผู้เรียน
มีสุขภาพจิต สุขภาพ
กายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน ร้อยละ 100 100 100 100 1,000  
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(ตัวอย่ำงที่ 2) 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาในโรงเรียน
............................................................................................................................. .............. 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย งบประมำณ

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปี...... ปี......... ปี........ ปี...... 
ภาคีเครือข่ายเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
ในโรงเรียน 

มีภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษาทางด้าน
อาชีพของโรงเรียน 

สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษา 

จ านวน
เครือข่าย 

1 2 3 4 120,000 สมพร หลิมเจริญ 

 -         
         

  
  ขั้นที่ 5 ก ำหนดกำรบริหำรแผนสู่ควำมส ำเร็จ 
   เป็นการก าหนดสิ่งที่จะท าให้การด าเนินงานตามแผนบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ประเด็นที่ควรก าหนด คือ 

5.1  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
5.2  การก ากับ ติดตามและประเมินผล
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(ตัวอย่ำงกำรก ำหนดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) 

 
  การน าแผนสู่การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ โรงเรียนมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   1. กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 

1.1  ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญขององค์ประกอบต่างๆในแผนให้กับบุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับทราบ และมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนเพื่อให้การน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.2  ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
ที่ก าหนด 
    1.3 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ แสวงหาประสาน
เครือข่ายภายนอก และภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาการด าเนินงานตามแผน 

1.4  จัดให้มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลที่มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
การด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นเป้าหมายส าคัญ 

1.5  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถบริการได้ตรงตาม 
ความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. กำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผล   
2.1 ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือการใช้ทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในโครงการ 

ตามแผน ว่าเป็นไปตามที่ได้ก าหนดในโครงการ/กิจกรรม มากน้อยเพียงใด 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผน/กิจกรรม 

ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง  
2.3 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโครงการ ว่าเป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าประสงค์  และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  
        2.4 สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน  
 
  ขั้นที่ 6 น ำสิ่งที่ด ำเนินกำรตั้งแต่ขั้นที่ 1-5 มำจัดท ำเป็นรูปเล่มแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ซึ่งอำจใช้องค์ประกอบของรูปเล่ม ดังนี้ 
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องค์ประกอบของเอกสำรแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (ระยะ3-5 ปี) 
 

 เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (ระยะ3-5ปี)  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1  แนะน าสถานศึกษาในภาพรวม เช่น ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ประวัติความเป็นมา 
ของสถานศึกษา ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ ผลงาน
ที่ผ่านมารอบ 3 ปี  ผลการศึกษาปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก (วิเคราะห์ SWOT) และอ่ืนๆ 
  องค์ประกอบที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และ
ประเด็นกลยุทธ์  

         องค์ประกอบที่ 3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นการน าเสนอแนวทางการด าเนินการ 
ตามกลยุทธ์  ซึ่งประกอบด้วย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ  โครงการ/กิจกรรม  เป้าหมาย งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ 
  องค์ประกอบที่ 4  การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ เป็นการน าเสนอ แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ การ
ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
  องค์ประกอบที่ 5 ภาคผนวก เป็นการน าเสนอ เอกสารที่ต้องการแสดงรายละเอียดหรือระบุข้อมูลส าคัญ
อ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องกับแผน เพ่ือประโยชน์การอ้างอิง  เช่น ส าเนาค าสั่งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (ระยะ 3-5ปี)  บันทึกความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นต้น 
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แบบเอกสำรแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ชื่อแผน   แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ. ....................................... 
     โรงเรียน.................................................................................. 
ปก 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  

1.1  ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  
1.2  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา  
1.3  ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งการเรียนรู้  
1.4  ผลงานที่ผ่านมารอบ 3 ปี   
1.5  ผลการศึกษาปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก (วิเคราะห์ SWOT) 

ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
            2.1 วิสัยทัศน์ (vison) 
            2.2 พันธกิจ (Mission) 

 2.3 เป้าประสงค์ (Goals) 
 2.4 ประเด็นกลยุทธ์ (Strategies)   
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1.กลยุทธ์ที่................................................................................................................. ................................................. 
  เป้าประสงค์.................................................................... ..........................................................................................  

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สนองตอบ 
มฐ./ประเด็น               
การพิจารณา/

ผลผลิต 

เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 

พ.ศ. 
ปี 

พ.ศ. 
ปี 

พ.ศ. 
ปี 

พ.ศ. 

 
 
 
 

        

 
2.กลยุทธ์ที่................................................................................................................. ................................................. 
  เป้าประสงค์.................................................................................................................. ........................................... 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

โครงการ/
กิจกรรม 

สนอง มฐ./
ประเด็น               

การ
พิจารณา/
ผลผลิต 

เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 

พ.ศ. 
ปี 

พ.ศ. 
ปี 

พ.ศ. 
ปี 

พ.ศ. 

 
 
 
 

        

 

ฯลฯ  
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ส่วนที่ 4 กำรบริหำรแผนสู่ควำมส ำเร็จ  
         4.1 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ  
         4.2 การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
ส่วนที่ 5 ภำคผนวก 
 5.1 ส าเนาค าสั่งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระยะ 3-5 ปี)  
          5.2 บันทึกความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 5.3 เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

.....................................................................................................................  
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กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

   การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นปีงบประมาณ 
หรือ ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมและการพิจารณาของสถานศึกษาและนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด มีขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  

             คณะท างานควรประกอบด้วยคณะบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา        เช่น 
หัวหน้างาน ผู้แทนครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชนและชุมชน ตามความเหมาะสม 
   2. กำรศึกษำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

          คณะท างานศึกษาท าความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ ระยะ 3-5 ปี  โดยศึกษากลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ ในแต่ละปีให้ชัดเจน  เพื่อน าไปสู่การจัดล าดับโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
              3. กำรวิเครำะห์จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 

            การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
                             3.1 ชื่อโครงการ....................... 

    ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี)............. 
          ลักษณะของโครงการ (โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง)................ 
          สนองกลยุทธ์ของสพฐ. (6 กลยุทธ์ของ สพฐ.)............................... 

                         สนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา (กลยุทธ์ตามแผนพัฒนา 3-5 ปีของสถานศึกษา) 
     สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา............................................... 
     สอดคล้องกับผลผลิต(Output) ของสถานศึกษา (กรณี ร.ร.คุณภาพประจ าต าบล) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม /กลุ่มที่รับผิดชอบ............................................... 
     ระยะเวลาด าเนินโครงการ...................................................................................  

        3.2 หลักการและเหตุผล  
            หลักการ เป็นการน าเสนอที่มาของโครงการโดยค านึงถึงกฎหมาย นโยบายทางการศึกษา
ระดับต่าง ๆ จุดหมายในการจัดการศึกษา หรือกระแสสังคมที่เก่ียวข้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา เป็นต้น  
              เหตุผลนั้นเป็นการน าเสนอข้อความที่สนับสนุนหรือยืนยันแสดงแนวโน้มให้เห็นว่า
โครงการ/กิจกรรมมีความจ าเป็นอย่างไร หากไม่ด าเนินการจะมีผลเสียหายต่อคุณภาพการศึกษาอย่างไร และหาก
ด าเนินการแล้วจะเป็นผลดีต่อคุณภาพการศึกษา 

           3.3 วัตถุประสงค์ เป็นส่วนที่บอกให้ทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม โดยระบุเป็นข้อ ๆ ประมาณ 1-3 ข้อ เป็นรูปธรรมสามารถวัดและปฏิบัติได้  

            3.4  เป้าหมาย ควรระบุ 2 ประเด็น ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
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                1) เป้าหมายเชิงปริมาณ เป็นเป้าหมายที่แสดงผลเชิงตัวเลข 
         2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป็นเป้าหมายที่ระบุคุณภาพที่รองรับหลักการและเหตุผล 

หรือประโยชน์ของโครงการ  
       3.5 วิธีด าเนินการ เป็นขั้นการน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญ 

เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม  
3.6  งบประมาณ เป็นการน าเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ/กิจกรรม                       

ควรจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายตามหมวดเงินงบประมาณอย่างชัดเจน  
3.7  ระดับความส าเร็จ บอกตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ 

 และแสดงได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นการระบุให้ทราบว่าโครงการจะได้รับการประเมินส่วนใดบ้าง โดย
วิธีการและเครื่องมือประเมินประเภทใด ให้สอดคล้องครอบคลุมกับตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ 
ผลประโยชน์ สามารถระบุประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ไม่ใช่การน าวัตถุประสงค์มาเขียนเป็นประโยชน์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ  
   4.  เอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
                    รูปเล่มของเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี มีองค์ประกอบแบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
       4.1 ชื่อ แผนปฏิบัติการประจ าปี ..........โรงเรียน.....................................  

         - ปกนอก 
         - ปกใน 
         - ค าน า 
         - สารบัญ 

                  4.2 ส่วนที่ 1  บทน า ควรมีเนื้อหาเก่ียวกับ สรุปย่อ ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ประวัติความ
เป็นมาของสถานศึกษา ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งการ
เรียนรู้ ผลงานที่ผ่านมารอบ 3 ปี  ผลการศึกษาปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก (วิเคราะห์ SWOT) และประมาณการ
จ านวนนักเรียนและรายรับของสถานศึกษาปีการศึกษาท่ีน ามาจัดท าแผนปฏิบัติการ  
         4.3 ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ควรมีเนื้อหาเก่ียวกับ วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อสิ้นปี
การศึกษา ซึ่งเป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ของ กลยุทธ์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ  และโครงการ/กิจกรรม 
         4.4 ส่วนที่ 3 การบริหารงานของสถานศึกษาประจ าปี  
                           1) สรุปโครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ ของแต่ละโครงการ/
กิจกรรม จ าแนกตามโครงงานการบริหาร 4 งานของสถานศึกษา  
         2) รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
         4.5  ส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
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                   4.6 ภาคผนวก ประกอบด้วย ส าเนาค าสั่งคณะท างาน / คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

 

แบบเอกสำรแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี............... 
โรงเรียน.................................................................. 

 

ส่วนน ำ  
 - ปกนอก 
 - ปกใน 
 - ค าน า 
 - สารบัญ 

 ส่วนที่ 1  บทน ำ 
1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  
2. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา  
3. ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ 
4. ผลงานที่ผ่านมารอบ 3 ปี   
5. ผลการศึกษาปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก (วิเคราะห์ SWOT) 
6. ประมาณการจ านวนนักเรียนและรายรับของสถานศึกษาปีการศึกษา.......... 

 
รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

1. เงินอุดหนุนรำยหัว 
1.1 ชั้นอนุบาล 1             จ านวน ..........คน 

      1.2 ชั้นอนุบาล 2            จ านวน ..........คน 
      1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน ..........คน 
      1.4 ชั้น.............................  จ านวน ..........คน 
      1.5 ชั้น.............................  จ านวน ..........คน 

ฯลฯ 
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รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 
2.เงินอุดหนุนอ่ืนๆ 
2.1 
2.2 
2.3 

  

3.เงินบริจำคอื่นๆ 
3.1 
3.2  
3.3  

  

รวม   
 

ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
วิสัยทัศน์ (Vison) 
............................................................................................................................. ................... 
พันธกิจ (Mission)  
............................................................................................ .................................................... 
เป้าประสงค์(Goals) 
............................................................................................................................. ................... 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity) 
............................................................................................................................. ................... 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (uniqueness) 
........................................................................... ..................................................................... 
 

สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเมื่อสิ้นปีการศึกษา................ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม กลยุทธ์ 
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ส่วนที่ 3 กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำประจ ำปี  
 ส่วนที่ 3.1 รำยละเอียดของแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม และประมำณกำรงบประมำณ  
        จ ำแนกตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 
 

กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ หมำยเหตุ 
1. ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร 
        1.1  โครงการ............... 

   1) กิจกรรม ................. 
        1.2  โครงการ............... 
        1.3  โครงการ............... 

ฯลฯ 
2.ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
        2.1 โครงการ..............  
        2.2 โครงการ............... 
        2.3 โครงการ............... 

ฯลฯ 
3. ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ 
        3.1 โครงการ............... 
        3.2 โครงการ............... 
        3.3 โครงการ............... 

ฯลฯ 
4. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
       4.1 โครงการ............... 
       4.2 โครงการ............... 
        4.3 โครงการ............... 
            1) กิจกรรม 

ฯลฯ 

 ต้องเป็นโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ
และโครงการ/กิจกรรมที่
สนองอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
สนองนโยบาย จุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
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ส่วนที่ 3.2 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 

                          (ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 
 

 ชื่อโครงกำร..................................................................................................................... 
       ชื่อกิจกรรม (ถ้ำมี)................................................................................................................... 
       ลักษณะของโครงกำร .............................................................................................................. 
       สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.ที่............................................................................................................. 
       สนองกลยุทธ์ของสถำนศึกษำที่................................................................................................  
       สอดคล้อง        (    ) มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่ 

                                         ประเด็นพิจำรณำ............................................................................. 
                        (    ) ผลผลิต(Output) ของสถำนศึกษำที่................................................ 

            ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม /กลุ่มที่รับผิดชอบ 
            ระยะเวลำด ำเนินงำน ....................................................................................................................  

********************************** 
1. หลักกำรและเหตุผล.....................................................................................................  

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

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ......................................................................................................................... ... 
 2.2 .................................................................................................. .......................... 

3. เป้ำหมำย 
           3.1 เชิงปริมาณ..........................................................................................................  
               ............................................................................................................................  
           3.2 เชิงคุณภาพ........................................................................................... ............. 
                ...........................................................................................................................  
4. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 25….. ปี 25…. 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  
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5. งบประมำณ 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
       
       
       

รวม       
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   
   
   

 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 
 

 

ส่วนที่  4 กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำน 
 การก ากับ ติดตาม (มีคณะกรรมก ากับและติดตาม ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และอ่ืน ๆอย่างไร) 

………………………………..................................…………………………………………………………………… 
การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม (มีคณะกรรมการประเมินผล ระยะเวลา วิธีการ และอ่ืน ๆอย่างไร ) 
....…………………………..................................…………………………………………………………………… 

ภำคผนวก 
 ส าเนาค าสั่งคณะท างาน / คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

 บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

 หมายเหตุ : รูปแบบเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ แผนปฏิบัติการประจ าปี โรงเรียนสามารถ
เพ่ิมเติมในรายละเอียดอื่นๆได้ตามความเหมาะสม 

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

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพป.สกลนคร เขต 1 
หวังเป็นอย่ำงยิ่งที่โรงเรียนจะใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 

18 มีนำคม 2562 
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(ปก) 
 

แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
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กิจกรรมที่  7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ให้บันทึก และจัดล าดับความส าคัญของโครงการ กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ ที่ได้ร่วมกันพิจารณา 
ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการพัฒนา  โดยจ าแนกเป็น  4  ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ  
ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านบริหารงานการเงิน และน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ตามกรอบการท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ต้นสังกัดได้ก าหนดไว้  
 
ด้ำนบริหำรวิชำกำร 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ด้ำนบริหำรบุคคล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
ด้ำนบริหำรทั่วไป 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
ด้ำนกำรเงินและพัสดุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 



72 

 

  

กิจกรรมที่  8 
น าแผนพัฒนาการจัดการการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 
กรอบกำรเขียนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี มีองค์ประกอบ ดังนี้  
  ปกนอก  
  ปกใน  
  ค าน า 
  สารบัญ  
  เนื้อหา ประกอบด้วย  
   - ส่วนที ่1 บทน า ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับสรุปย่อความเป็นมาของสถานศึกษา ภาระงาน/ปริมาณ
งาน ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา ประมาณการ จ านวนนักเรียน และรายรับของสถานศึกษา  
   - ส่วนที ่2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
   - ส่วนที ่3 รายละเอียดของแผนงาน  โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ  
   - ส่วนที ่4 การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน  
   - ภาคผนวก ประกอบด้วย ส าเนาค าสั่งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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บทท่ี 4 
ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
 กิจกรรมที่ก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นกิจกรรมที่เราร่วมกัน
ก าหนดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องด าเนินงาน
ตามแผนงานที่ก าหนด สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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กิจกรรมที่  9 
ปฏิทินการพัฒนาคุณภาพภาพการศึกษาตามแผนงานที่ก าหนด 

 
ค ำชี้แจง :  1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคน ได้จัดท าปฏิทิน กิจกรรม โครงการ การจัดการเรียนรู้ ที่ด าเนินการ 
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามตามที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามกรอบระยะเวลา  
 2. น ากรอบปฏิทิน กิจกรรม โครงการ การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม  
กลุ่มละ 10-15 คน และปรับแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ สามารถน ากรอบการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ไปใช้ใน
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้  
 3. น าเสนอผลงานของกลุ่ม โดยการสุ่ม 
 

กิจกรรมกำรพัฒนำ ระยะเวลำ 
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บทท่ี 5 
ประเมินผล และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

 
 การประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการ กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด 
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา และการน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรม
ให้มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ ได้ตรงตามเป้าหมายของการพัฒนา การวางแผน 
จึงต้องสอดคล้องกับกิจกรรม และเป้าหมายของการพัฒนา 
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กิจกรรมที ่ 10 
การประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 

ค ำชี้แจง : 1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคน ได้จัดท ากรอบการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ตนเองรับผิดชอบ    
 2. น ากรอบการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในนกลุ่ม กลุ่มละ 10-15 คน และปรับแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ สมารถน ากรอบการประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม ไปใช้ในติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ได ้ 
 3. น าเสนอผลงานของกลุ่ม โดยการสุ่ม 
โครงกำร/กิจกรรม ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มำตรฐำน …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย ขอบเขต/เนื้อหำที่ประเมิน 
แหล่งข้อมูล / 

ผู้ให้ข้อมูล 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
กำรเก็บข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
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บทท่ี 6 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ ประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ 3 กระบวนการ 
คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้ กระบวนการบริหารจะมี
ความชัดเจนอยู่ในระบบของการบริหารราชการ ส่วนกระบวน การจัดการเรียนรู้นั้น เป็นกระบวนการหลักในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ ส าหรับกระบวนการนิเทศ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และสะท้อนคิด
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา จึงเป็นการปฏิบัติงานสนับสนุนความสามารถของครู 
ให้จัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ตามโครงการ กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา และการน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ได้ตามเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและ
การจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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กิจกรรมที่   11 
แบบรายงาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลผลการด าเนินการ 

โครงการ ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..  
สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา ......................................................................................................................  
  จุดเน้น/นโยบาย .................................................................................................................................  
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ...................................................................................................  
ผู้รับผิดชอบ ………………………………………………………………………………….…………………………………….………………………  
หลักการและเหตุผล ........................................................................ .............................................................................  
......................................................................................................... .............................................................................  
......................................................................................................... .............................................................................  
วัตถุประสงค์ .................................................................................... ............................................................................ 
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
งบประมาณ  
 1. ............................................. บาท งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 2. ............................................. บาท งบประมาณจาก ............................................................................  
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ  
 1. ...............................................................................................จ านวน............................. คน  
 2. ...............................................................................................จ านวน............................. คน  
 3. ...............................................................................................จ านวน............................. คน  
ผลที่ได้จากโครงการ  
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพ 
การท างาน ความพึงพอใจ  

ผลที่เกิด แหล่งข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย 
1.   
2.  
3.   

2. คู่มือ เอกสาร นวัตกรรม รายงาน ที่ได้ คือ  
 2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  2.2 ………………………………………………………………..……………………………………………………………….…..  
แนวทางการพัฒนาต่อไป  
.................................................................................................. ...................................................................................  
......................................................................... ............................................................................................................  
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กิจกรรมที่  12 
รายงานการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ........................................   

โรงเรียน………………………………………………………………….  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ชื่อโครงกำร หรือ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

งบประมำณ 
ที่เหลือ 
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บทท่ี 7 
รำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

แนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self -Assessment Report : SAR)  
 การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงาน ในการพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงาน ทั้งหมดของสถานศึกษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน 
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูล
ในการพัฒนาสถานศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  
 รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา แต่ทั้งนี้จะมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบของรายงาน และจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน คือ เพ่ือสะท้อน
ภาพความส าเร็จของการพัฒนา คุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้ 
ประโยชน์ ในการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้  
  1. ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งในด้านจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปีถดัไป  
  2. ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู
และผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน  
  3. ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผล การพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท้ังในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรพัฒนา โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม  
  4. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่  
  5. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัดและรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  
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ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
 การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มีข้ันตอนโดยสรุปได้ดังนี้  
  1. แต่งตั้งคณะท างาน  
  2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  
  3. เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
  4. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  5. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง  
 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำน  
 สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และในกรณีท่ีเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 
อาจก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม  
 

2. รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ  
 การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เป็นขั้นตอนส าคัญที่จะทาให้รายงานประเมิน ตนเองมีความสมบูรณ์  
มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลสารสนเทศท่ีจะต้องรวบรวมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
  1) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เช่น จ านวนครู บุคลากร นักเรียน ฯลฯ  
  2) ข้อมูลที่เป็นผลการประเมิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียน หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ  
ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคม ฯลฯ  
 

3. เขียนรำยงำนประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
 สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพตามความเหมาะสม ตามบริบทของ สถานศึกษา โดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย น าเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชงิคุณภาพ สาระส าคัญอาจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน  
  น าเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้เหมาะสมเป็นไปตามสภาพจริง ประกอบด้วย จ านวน
บุคลากร จ านวนนักเรียน ฯลฯ อาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิภาพ กราฟ  
 ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
  น าเสนอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีประเด็นตอบค าถาม
ดังนี้  
  1) คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับใด มีคุณภาพอย่างไร  
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  2) สถานศึกษาทราบได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้น มีข้อมูล หลักฐาน เอกสาร          
เชิงประจักษ์อะไรบ้างที่สนับสนุน  
  3) สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม
อย่างไร  
  4. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  หลังจากเขียนรายงานประเมิน
ตนเองเสร็จสมบูรณ์ สถานศึกษาจะต้องน าเสนอ คณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
  5. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะต้องรายงานและ
เปิดเผยผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คร ูผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ชุมชน 
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เช่น การลง Website ของสถานศึกษา จุลสาร 
อนุสาร แผ่นพับ รายงานเสียงตามสาย และชี้แจงในการประชุม เป็นต้น  
           (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559 : 1-3)  
 

โครงสร้ำงรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
 เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยแต่ละส่วน 
อาจประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน  
  • ข้อมูลทั่วไป  
  • ข้อมูลครูและบุคลากร  
  • ข้อมูลนักเรียน  
  • ฯลฯ  
 ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
  ระดับปฐมวัย  
   • มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
   • มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   • มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
   • บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมทั้ง 3 มาตรฐาน  
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   • มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   • มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   • มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   • บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมทั้ง 3 มาตรฐาน 
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แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
 จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 135 ตอนที่ 11 ก หน้า 3  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กล่าวถึง “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา
จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปี  
 ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่ง
รวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อม
ข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป สมศ. อาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได้  
 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 จึงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดังนี้  
  1. สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ให้แก่
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หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  และพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
เพ่ือให้การประกนคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  2. สถานศึกษาจะได้มีการน ามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจะก าหนดประกาศใช้ ไป
เทียบเคียงและจัดท าเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ด าเนินงาน 
ตามแผนฯ และจัดท า SAR ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลังสิ้นปีการศึกษา แล้วจึงจัดส่ง SAR 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  
  3. เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาได้รับ SAR จากสถานศึกษา ก็จะมี
การสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงาน และจัดส่ง SAR พร้อมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มี การประเมินผล
และติดตามตรวจสอบให้แก่ สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  
  4. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไป
ตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้
คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพ่ือให้ระดับคุณภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง  
  5. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพผนวกกับการประเมินเชิง
ปริมาณควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการ ที่ไม่แยก
ส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการด าเนินงานหรือ
กระบวนการด าเนินงาน (holistic rubrics)  
  6. การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายและ
เกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายที่
ก าหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
  7. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิด
จากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based)  โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีเป้าหมาย การ
ประเมินเพ่ือการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จ าเป็นในการประเมิน แต่ข้อมูลต้องมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น 
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  8. คณะที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและ
ประเด็นพิจารณาท่ีก าหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน หลังประเมินแล้วให้
แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (self-assessment report)  
  9. ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการ 
โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  
  10. ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหน่วยงานต้นสังกัด 
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  
  11. โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไม่มีรูปแบบตายตัว ให้สถานศึกษาจัดท า
ในสิ่งที่สถานศึกษาต้องการน าเสนอได้ สิ่งส าคัญท่ีสุดของรายงานการประเมินสถานศึกษาด าเนินการที่จะสะท้อนให้
เห็นถึงหลักการ แนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา การมีเป้าหมายตนเอง คือ กระบวนการพัฒนาคุณภาพซึ่งหมาย
รวมถึง กิจกรรม/โครงการ/งานที่หรือ รูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งทุกกิจกรรม/โครงการ/
งานส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  
  12. ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน  
   12.1 ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งในแง่ 
มุมของภาระงาน โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ มีประสบการณ์
เพียงพอ เพ่ือการช่วยชี้แนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และตรงประเด็น เกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาอย่างแท้จริง  
   12.2 ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานที่เก็บ
รวบรวมจากหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา (อาจพิจารณาย้อนหลัง 3 
ปี) ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด  
   12.3 สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้รับข้อ
ชี้แนะ ค าแนะน า แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรรู้ความ
เคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน  
   12.4 การก าหนดระยะเวลาดาเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น ให้สถานศึกษา 
ก าหนดได้เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของการด าเนินงาน เพ่ือความสะดวก 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการเรียนรู้ บันทึก
หลังสอนรายงานประชุม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ไม่ใช่ 
การสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม   
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   12.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกตและสัมภาษณ์นั้น ควรกระท าด้วย         
ความระมัดระวัง ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ และควรพูดคุยสอบถาม      
ด้วยความสุภาพและสร้างความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
 

บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ระดับสถำนศึกษำ  
 ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการดังต่อไปนี้  
  1. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือ    
เป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น  
ให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
  2. การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้  
   2.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการและถือเป็น      
ความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก   
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้  
   2.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ    
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
   2.3 ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   2.4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ  
ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา และก าหนดการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  
   2.5 ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
น าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา  
   2.6 จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
   2.7 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) และตามค าแนะนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  3. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ 
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ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน       
ที่ก ากับดูแล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ด าเนินการดังต่อไปนี้  
  1. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ
และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  2. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) พร้อม
กับประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  
  3. ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  4. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  5. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัด  
ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก  
  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตรับฟังหรือ
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้  
 

ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
 1. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 3. วิเคราะห์ และสรุปผล ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 4. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในการจัดให้
บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก  
           (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561 : 31-35) 
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บทท่ี  8 
น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 
 น าผลการประเมินตนเอง และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา ส่งเสริมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการท างานปกติของสถานศึกษา 
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กิจกรรมที่   13 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคน บันทึก จุดเด่น จุดที่ต้องการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ในรายงานผลการประเมินตนเอง ทั้งคุณภาพด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ผ่านการเห็นชอบของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไป ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความต่อเนื่องเป็นระบบ  
 

ระดับปฐมวัย  
 ด้ำนคุณภำพของเด็ก  
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
1. จุดเด่น 
 
 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา  
 
 
 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
 1) 
  
 2) 
  
 3) 
  
 4) 
  
 5) 
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 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
1. จุดเด่น 
 
 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา  
 
 
 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
 1) 
  
 2) 
  
 3) 
  
 4) 
  
 5) 
  
  
  

 

 ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
1. จุดเด่น 
 
 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา  
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3. แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
 1) 
  
 2) 
  
 3) 
  
 4) 
  
 5) 
  
  

 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
   จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
1. จุดเด่น 
 
 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา  
 
 
 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
 1) 
  
 2) 
  
 3) 
  
 4) 
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 5) 
  
  
  

 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  

1. จุดเด่น 
 
 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา  
 
 
 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
 1) 
  
 2) 
  
 3) 
  
 4) 
  
 5) 
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ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  

1. จุดเด่น 
 
 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา  
 
 
 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
 1) 
  
 2) 
  
 3) 
  
 4) 
  
 5) 
  
  
  

 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ภำพรวม  
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  

1. จุดเด่น 
 
 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา  
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3. แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
 1) 
  
 2) 
  
 3) 
  
 4) 
  
 5) 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (โรงเรียนประชำรัฐ) 

ปีกำรศึกษำ 2561 
 
 
 
 

โรงเรียน.................................................... 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
ของโรงเรียน............................................................. 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
 

  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง  
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและจัดส่งรายงาผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นประจ าทุกปี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงแจ้งให้
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน 
จัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษา 
และการประเมินภายนอกต่อไป  
1. ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป 
 

ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ชื่อสถานศึกษา  
2. กลุ่มโรงเรียน   
3. อ าเภอ  
4. จังหวัด  
5. ชื่อ สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา  
6. เบอร์โทรศัพท์  
7. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

และจ านวนนักเรียน 
 ประถมศึกษา คน 
 อนุบาล และประถมศึกษา คน 
 ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น คน 
 อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น คน 

8. จ านวนครู  ครบชั้น (รวมครูประจ าการ และครูจ้าง) คน 
 ไม่ครบชั้น คน 

 

2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
    2.1 กำรศึกษำปฐมวัย 
ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ผลการประเมิน  ได้รับรอง จากการประเมินครั้งแรก 

 ได้รับรอง จากการประเมินซ้ า 
 ไม่ได้รับรอง 

2. ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  
3. ผลการประเมิน คะแนน  
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    2.2 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ผลการประเมิน  ได้รับรอง จากการประเมินครั้งแรก 

 ได้รับรอง จากการประเมินซ้ า 
 ไม่ได้รับรอง 

2. ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  
3. ผลการประเมิน คะแนน  
 
3. ผลกำรประเมินคุณภำพระดับกำรศึกษำปฐมวัย = 14 ประเด็นพิจำรณำ 
 
ค ำชี้แจง 

- ระบุระดับคุณภาพ เป็น ดีเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี ปานกลาง หรือ ก าลังพัฒนา 
- วิธีการด าเนินงานตามมาตรฐาน และข้อเสนอแนะการพัฒนา ให้เขียนอธิบายวิธีการด าเนินงาน  
   โครงการ หรือ 
- กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาตามมาตรฐานโดยสรุป และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปีการศึกษาต่อไป 
   (ถ้ามี)  สถานศึกษาที่ไม่มี ปฐมวัย ไม่ต้องตอบ 

 

ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

โดยรวม 
 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเองวิธีด าเนินงานกิจกรรมที่ส่ง 
ผลต่อการพัฒนาตามมาตรฐาน
โดยรวม 

 
 
 
 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่
สูงขึ้นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
มาตรฐานในปีต่อไป 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  

มำตรฐำนที่ 1   คุณภาพของเด็ก 
(มี 4 ประเด็นพิจารณา) 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน 
ตนเอง 
ประเด็นที่ 1 
-  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  
มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได้ 
 

 

 ประเด็นที่ 2 
- มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

 

 ประเด็นที่ 3 
-  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ 
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

 

 ประเด็นที่ 4 
- มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 
 

 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
มำตรฐำนที ่1  ในปีต่อไป 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
(มี 6 ประเด็นพิจารณา) 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นที่ 1 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔  
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 

 ประเด็นที่ 2 
- จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   

 

 ประเด็นที่ 3 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน 
การจัดประสบการณ์ 

 

 ประเด็นที่ 4 
- จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ 
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 

 

 ประเด็นที่ 5 
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

 

 ประเด็นที่ 6 
- มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
มำตรฐำนที่ 2  ในปีต่อไป 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

มำตรฐำนที่ 3  การจัดประสบการณ์ 
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
(มี 4 ประเด็นพิจารณา) 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน 
ตนเอง 
ประเด็นที่ 1 
- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

 

 ประเด็นที่ 2 
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 

 

 ประเด็นที่ 3 
- จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 

 

 ประเด็นที่ 4 
- ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง 
 

 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
มำตรฐำนที่ 3  ในปีต่อไป 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ด้ำนปัจจัยพื้นฐำนโรงเรียนประชำรัฐ 
 1. อาคารสถานที่  
 2. ระบบสาธารณูปโภค  
 3.สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  
 4. ระบบการป้องกัน และระบบความ

ปลอดภัยภายในโรงเรียน 
  

 5. โภชนาการและสุขภาพ  
 6. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้

พิการหรือผู้มีความต้องการพิเศษ 
 

 7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนผู้บริหำรโรงเรียนประชำรัฐ 
 1. ภาวะผู้น า (เชิงนวัตกรรม, เชิง

ดิจิทัล, ทางการเปลี่ยนแปลง) 
 

 2. ภาษาและการสื่อสาร (ทักษะการ
สื่อสาร, ทางภาษา, รู้เท่าทันสื่อ) 

 

 3. การบริหารสถานศึกษา (งาน
วิชาการ, งบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษา, งานบุคคล, ทั่วไป, 
ความเสี่ยง) 

 

 4. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน) 

 

 5. การสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน (สร้างให้ชุมชนมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน, รวมพลังประสาน
ความร่วมมือให้ท างานร่วมกับโรงเรียน, 
สร้างโรงเรียนให้เป็นแหล่งความรู้และ
เป็นศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากร 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูโรงเรียนประชำรัฐ 
 1. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และ

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
(Classroom Management) 
 

 

 3. ภาษาและการสื่อสาร 
 

 

 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 

 5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

 

ประเด็นเพิ่มเติม 
 
จุดอ่อน/ปัญหา 
 
 

 

จุดแข็ง/จุดเด่น 
 

 
 
 
 

แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 

ประเด็นเพ่ิมเติมเพ่ือการประเมิน 
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ภำคผนวก 
คณะผู้จัดท ำ 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
ปีกำรศึกษำ 2561 

 
 
 
 

โรงเรียน.................................................... 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
ของโรงเรียน............................................................. 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
 

  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง  
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและจัดส่งรายงาผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นประจ าทุกปี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงแจ้งให้
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน 
จัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษา 
และการประเมินภายนอกต่อไป  
1. ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป 
 

ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ชื่อสถานศึกษา  
2. กลุ่มโรงเรียน   
3. อ าเภอ  
4. จังหวัด  
5. ชื่อ สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา  
6. เบอร์โทรศัพท์  
7. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

และจ านวนนักเรียน 
 ประถมศึกษา คน 
 อนุบาล และประถมศึกษา คน 
 ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น คน 
 อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น คน 

8. จ านวนครู  ครบชั้น (รวมครูประจ าการ และครูจ้าง) คน 
 ไม่ครบชั้น คน 

 

2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
    2.1 กำรศึกษำปฐมวัย 
ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ผลการประเมิน  ได้รับรอง จากการประเมินครั้งแรก 

 ได้รับรอง จากการประเมินซ้ า 
 ไม่ได้รับรอง 

2. ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  
3. ผลการประเมิน คะแนน  
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    2.2 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ผลการประเมิน  ได้รับรอง จากการประเมินครั้งแรก 

 ได้รับรอง จากการประเมินซ้ า 
 ไม่ได้รับรอง 

2. ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  
3. ผลการประเมิน คะแนน  
 
3. ผลกำรประเมินคุณภำพระดับกำรศึกษำปฐมวัย = 14 ประเด็นพิจำรณำ 
 
ค ำชี้แจง 

- ระบุระดับคุณภาพ เป็น ดีเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี ปานกลาง หรือ ก าลังพัฒนา 
- วิธีการด าเนินงานตามมาตรฐาน และข้อเสนอแนะการพัฒนา ให้เขียนอธิบายวิธีการด าเนินงาน  
   โครงการ หรือ 
- กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาตามมาตรฐานโดยสรุป และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปีการศึกษาต่อไป 
   (ถ้ามี)  สถานศึกษาที่ไม่มี ปฐมวัย ไม่ต้องตอบ 

 

ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

โดยรวม 
 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเองวิธีด าเนินงานกิจกรรมที่ส่ง 
ผลต่อการพัฒนาตามมาตรฐาน
โดยรวม 

 
 
 
 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่
สูงขึ้นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
มาตรฐานในปีต่อไป 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  

มำตรฐำนที่ 1   คุณภาพของเด็ก 
(มี 4 ประเด็นพิจารณา) 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน 
ตนเอง 
ประเด็นที่ 1 
-  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  
มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได้ 
 

 

 ประเด็นที่ 2 
- มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

 

 ประเด็นที่ 3 
-  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ 
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

 

 ประเด็นที่ 4 
- มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 
 

 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
มำตรฐำนที ่1  ในปีต่อไป 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
(มี 6 ประเด็นพิจารณา) 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นที่ 1 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔  
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 

 ประเด็นที่ 2 
- จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   

 

 ประเด็นที่ 3 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน 
การจัดประสบการณ์ 

 

 ประเด็นที่ 4 
- จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ 
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 

 

 ประเด็นที่ 5 
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

 

 ประเด็นที่ 6 
- มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
มำตรฐำนที่ 2  ในปีต่อไป 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

มำตรฐำนที่ 3  การจัดประสบการณ์ 
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
(มี 4 ประเด็นพิจารณา) 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน 
ตนเอง 
ประเด็นที่ 1 
- จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

 

 ประเด็นที่ 2 
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 

 

 ประเด็นที่ 3 
- จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 

 

 ประเด็นที่ 4 
- ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง 
 

 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
มำตรฐำนที่ 3  ในปีต่อไป 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ประเด็นเพิ่มเติม 
 
จุดอ่อน/ปัญหา 
 
 

 

จุดแข็ง/จุดเด่น 
 

 
 
 
 

แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 

ประเด็นเพ่ิมเติมเพ่ือการประเมิน 
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ภำคผนวก 
คณะผู้จัดท ำ 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (โรงเรียนประชำรัฐ) 
ปีกำรศึกษำ 2561 

 
 
 
 
 

โรงเรียน.................................................... 

 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
ของโรงเรียน............................................................. 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
 

  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง    
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและจัดส่งรายงาผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นประจ าทุกปี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงแจ้งให้
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน 
จัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษา 
และการประเมินภายนอกต่อไป  
 

1. ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป 
 

ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ชื่อสถานศึกษา  
2. กลุ่มโรงเรียน   
3. อ าเภอ  
4. จังหวัด  
5. ชื่อ สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา  
6. เบอร์โทรศัพท์  
7. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

และจ านวนนักเรียน 
 ประถมศึกษา คน 
 อนุบาล และประถมศึกษา คน 
 ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น คน 
 อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น คน 

8. จ านวนครู  ครบชั้น (รวมครูประจ าการ และครูจ้าง) คน 
 ไม่ครบชั้น คน 

2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
    2.1 กำรศึกษำปฐมวัย 
ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ผลการประเมิน  ได้รับรอง จากการประเมินครั้งแรก 

 ได้รับรอง จากการประเมินซ้ า 
 ไม่ได้รับรอง 

2. ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  
3. ผลการประเมิน คะแนน  
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    2.2 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ผลการประเมิน  ได้รับรอง จากการประเมินครั้งแรก 

 ได้รับรอง จากการประเมินซ้ า 
 ไม่ได้รับรอง 

2. ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  
3. ผลการประเมิน คะแนน  
กำรประเมินคุณภำพ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน = 21 ประเด็นพิจำรณำ3. ผล 

3. ผลกำรประเมินคุณภำพ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน = 21 ประเด็นพิจำรณำ 
 

ค ำชี้แจง 
         - ระบุระดับคุณภาพ เป็น ดีเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี ปานกลาง หรือ ก าลังพัฒนา 
         - วิธีการด าเนินงานตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนา ให้เขียนอธิบายวิธีการด าเนินงาน โครงการ หรือ 
         - กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาตามมาตรฐานโดยสรุป และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปีการศึกษาต่อไป (ถ้ามี) 
 

ที ่ รำยกำร ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานโดยรวม 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน 
ตนเอง  วิธีด าเนินงานกิจกรรม 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตามมาตรฐาน
โดยรวม  

 
 
 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
มาตรฐานในปีต่อไป 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 

1. ระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
(มี 6 ประเด็นพิจารณา) 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
(มี 4 ประเด็นพิจารณา) 

 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 
 
 

ก าลังพัฒนา 
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ที ่ รำยกำร ข้อมูลโรงเรียน 
2. - ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 

ประเด็นที่ 1 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ 

 

 ประเด็นที่ 2 
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

 ประเด็นที่ 3 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

 

 ประเด็นที่ 4 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

  

 ประเด็นที่ 5 
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 
 

 

 ประเด็นที่ 6 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
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ที ่ รำยกำร ข้อมูลโรงเรียน 
2. - คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 1 
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

 

 ประเด็นที่ 2 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 
 

 

 ประเด็นที่ 3 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 

 

 ประเด็นที่ 4 
 สุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคม 
 

  

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
มำตรฐำนที่ 1  
– ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ในปีต่อไป 
 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ที ่ รำยกำร ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 
(มี 6 ประเด็นพิจารณา) 

 ดีเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. ประเด็นที่ 1 
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 
 
 
 

 ประเด็นที่ 2 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

 

 ประเด็นที่ 3 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

 ประเด็นที่ 4 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 

 ประเด็นที่ 5 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

 ประเด็นที่ 6 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 

 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
มำตรฐำนที่ 2  ในปีต่อไป 
 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ที ่ รำยกำร ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
(มี 5 ประเด็นพิจารณา) 

 ดีเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
ประเด็นที่ 1 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
 
 
 
 

 ประเด็นที่ 2 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

 

 ประเด็นที่ 3 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

 ประเด็นที่ 4 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

 

 ประเด็นที่ 5 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐาน 
ที่สูงขึ้นข้อเสนอแนะเพ่ือ 
การพัฒนา  
มำตรฐำนที่ 3  ในปีต่อไป 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ที ่ รำยกำร ข้อมูลโรงเรียน 
ด้ำนปัจจัยพื้นฐำนโรงเรียนประชำรัฐ 

 1. อาคารสถานที่  
 2. ระบบสาธารณูปโภค  
 3.สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  
 4. ระบบการป้องกัน และระบบ

ความปลอดภัยภายในโรงเรียน 
 

 5. โภชนาการและสุขภาพ  
 6. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้

พิการหรือผู้มีความต้องการพิเศษ 
 

 7. เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนผู้บริหำรโรงเรียนประชำรัฐ 
 1. ภาวะผู้น า (เชิงนวัตกรรม,  

เชิงดิจิทัล, ทางการเปลี่ยนแปลง) 
 

 2. ภาษาและการสื่อสาร (ทักษะการ
สื่อสาร, ทางภาษา, รู้เท่าทันสื่อ) 

 

 3. การบริหารสถานศึกษา  
(งานวิชาการ, งบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษา,  
งานบุคคล, ทั่วไป, ความเสี่ยง) 

 
 
 
 

 4. การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
(ครูและบุคลากรทางการศึกษา, 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน, ผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชน) 

 

 5. การสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชน (สร้างให้
ชุมชนมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน, รวมพลัง
ประสานความร่วมมือให้ท างาน
ร่วมกับโรงเรียน, สร้างโรงเรียนให้
เป็นแหล่งความรู้และเป็น
ศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากร 
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ที ่ รำยกำร ข้อมูลโรงเรียน 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูโรงเรียนประชำรัฐ 

 1. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
(Classroom Management) 

 

 3. ภาษาและการสื่อสาร  
 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   

ประเด็นเพิ่มเติม 

จุดอ่อน/ปัญหำ 
 

 
 
 

จุดแข็ง/จุดเด่น 
 

 
 
 

แนวทำงพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 

 
 
 

ประเด็นเพิ่มเติมเพื่อกำรประเมิน 
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ภำคผนวก 
คณะผู้จัดท ำ 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ปีกำรศึกษำ 2561 

 
 
 
 
 

โรงเรียน.................................................... 

 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
ของโรงเรียน............................................................. 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
 

  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง    
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและจัดส่งรายงาผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นประจ าทุกปี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงแจ้งให้
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน 
จัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษา 
และการประเมินภายนอกต่อไป  
 

1. ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป 
 

ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ชื่อสถานศึกษา  
2. กลุ่มโรงเรียน   
3. อ าเภอ  
4. จังหวัด  
5. ชื่อ สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา  
6. เบอร์โทรศัพท์  
7. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

และจ านวนนักเรียน 
 ประถมศึกษา คน 
 อนุบาล และประถมศึกษา คน 
 ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น คน 
 อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น คน 

8. จ านวนครู  ครบชั้น (รวมครูประจ าการ และครูจ้าง) คน 
 ไม่ครบชั้น คน 

2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
    2.1 กำรศึกษำปฐมวัย 
ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ผลการประเมิน  ได้รับรอง จากการประเมินครั้งแรก 

 ได้รับรอง จากการประเมินซ้ า 
 ไม่ได้รับรอง 

2. ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  
3. ผลการประเมิน คะแนน  
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    2.2 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1. ผลการประเมิน  ได้รับรอง จากการประเมินครั้งแรก 

 ได้รับรอง จากการประเมินซ้ า 
 ไม่ได้รับรอง 

2. ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  
3. ผลการประเมิน คะแนน  
กำรประเมินคุณภำพ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน = 21 ประเด็นพิจำรณำ3. ผล 

3. ผลกำรประเมินคุณภำพ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน = 21 ประเด็นพิจำรณำ 
 

ค ำชี้แจง 
         - ระบุระดับคุณภาพ เป็น ดีเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี ปานกลาง หรือ ก าลังพัฒนา 
         - วิธีการด าเนินงานตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนา ให้เขียนอธิบายวิธีการด าเนินงาน โครงการ หรือ 
         - กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาตามมาตรฐานโดยสรุป และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปีการศึกษาต่อไป (ถ้ามี) 
 

ที ่ รำยกำร ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานโดยรวม 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน 
ตนเอง  วิธีด าเนินงานกิจกรรม 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตามมาตรฐาน
โดยรวม  

 
 
 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
มาตรฐานในปีต่อไป 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 

1. ระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
(มี 6 ประเด็นพิจารณา) 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
(มี 4 ประเด็นพิจารณา) 

 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 
 
 

ก าลังพัฒนา 
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ที ่ รำยกำร ข้อมูลโรงเรียน 
2. - ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 

ประเด็นที่ 1 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ 

 

 ประเด็นที่ 2 
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

 ประเด็นที่ 3 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

 

 ประเด็นที่ 4 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

  

 ประเด็นที่ 5 
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 
 

 

 ประเด็นที่ 6 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
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ที ่ รำยกำร ข้อมูลโรงเรียน 
2. - คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 1 
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

 

 ประเด็นที่ 2 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 
 

 

 ประเด็นที่ 3 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 

 

 ประเด็นที่ 4 
 สุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคม 
 

  

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
มำตรฐำนที่ 1  
– ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ในปีต่อไป 
 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ที ่ รำยกำร ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 
(มี 6 ประเด็นพิจารณา) 

 ดีเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. ประเด็นที่ 1 
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 
 
 
 

 ประเด็นที่ 2 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

 

 ประเด็นที่ 3 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

 ประเด็นที่ 4 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 

 ประเด็นที่ 5 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

 ประเด็นที่ 6 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 

 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
มำตรฐำนที่ 2  ในปีต่อไป 
 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ที ่ รำยกำร ข้อมูลโรงเรียน 
1. ระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
(มี 5 ประเด็นพิจารณา) 

 ดีเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
ประเด็นที่ 1 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
 
 
 
 

 ประเด็นที่ 2 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

 

 ประเด็นที่ 3 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

 ประเด็นที่ 4 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

 

 ประเด็นที่ 5 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐาน 
ที่สูงขึ้นข้อเสนอแนะเพ่ือ 
การพัฒนา  
มำตรฐำนที่ 3  ในปีต่อไป 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 
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ประเด็นเพิ่มเติม 

จุดอ่อน/ปัญหำ 
 

 
 
 

จุดแข็ง/จุดเด่น 
 

 
 
 

แนวทำงพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 

 
 
 

ประเด็นเพิ่มเติมเพื่อกำรประเมิน 
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ภำคผนวก 
คณะผู้จัดท ำ 
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ภำคผนวก 
 

คณะกรรมกำรท ำงำน 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

๑. นายฉลาด  เดชธิสา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๑ 

๒. นายประสพ สุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   
๓. นายชัยยงค์  ธุรารัตน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
๔. นายวิทยา  ชุมปัญญา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
๑. นายสมพร  หลิมเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒. นายวัชรพงษ์  ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
๓. นางนิรันดร  จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๑. นายสมพร  หลิมเจริญ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒. นายเอนก  เกตุวงศา หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 
๓. นางพรชนก  พรมอารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร 

และการจัดการศึกษา 
๔. นายบรรพต  แสนสวุรรณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
5. นายธนศักดิ์  จันทร์พรม หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. นางสาวโชติกา  กุณสิทธิ ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
7. นายวชัรพงษ์  ภูยางสิม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. นางนิรันดร   จันลาวงศ ์ ปฎิบัติหน้าที่งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
9. นายไพบูรณ์   ค าภูม ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  และปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ออกแบบปกและจัดท ำรูปเล่ม 
นางนิรันดร   จันลาวงศ ์ ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   

 

บรรณำธิกำรกิจ 
๑. นายวชัรพงษ์  ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   
๒. นางนิรันดร   จันลาวงศ ์ ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   
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คู่มืออบรมเชิงปฏบิัติกำร 
กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

ที่อิงผลกำรประเมินของสถำนศึกษำ 
ตำมกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 

 
 

 
 
 

 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ค ำน ำ 

 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่างๆ  ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้   
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม ดังนั้น  คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพของคน 
ที่เป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้ า
และแตกต่างกัน ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอื้ออ่ืนๆ เช่น  
ความร่วมมือของกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา 
และการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา อีกทั้งปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารการจัดการศึกษาด้วยตนเอง    
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการมีความแตกต่างกัน ดังนั้น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ.2545 จึงก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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