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ค าน า 

 ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญซึ่งทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาจะต้องตระหนักและด าเนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดมาตรฐานและประเด็น
การพิจารณาให้มีจ านวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพ
จริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ใน
การประเมิน แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบท
ของสถานศึกษา ไม่เพ่ิมภาระการจัดท าเอกสารให้สถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน 
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ค าชี้แนะและให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมิน
ที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา (Evaluation and Development) บนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น 
 เอกสารเล่มนี้ จัดท าขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
จากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังว่าสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาเอกสารเล่มนี้ ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เ พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ เป้าหมายตามมาตรฐาน              
ที่สถานศึกษาก าหนด ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง              
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



 
สารบัญ 

               หน้า 
 
ค าน า……………………………………………………………………………………………………………………………………… ก 
สารบัญ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ข 

บทที่ ๑ บทน า……………………………………………………………………………………………………………………… ๑ 
  ความส าคัญและความจ าเป็นในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา………………………………..  ๒ 
  แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา………………………………………………………………. ๔ 
  มาตรฐานกับการประกันคุณภาพการศึกษา…………………………………………………………….. ๖ 

บทที่ ๒ มาตรฐานการศึกษา ค าอธิบาย และระดับคุณภาพ…………………………………………………….  ๘ 
  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย………………………………………………………………………….. ๙ 
  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน……………………………………………………….๑๕ 

บทที่ ๓ การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา……………………………………………………..๒๕ 
  หลักการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา……………………………………………………...๒๕ 
  แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา………………………………………..๒๕ 
  กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย……………………๒๙ 
  กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา………………………………๓๒ 
  รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่…………………………………………๓๕ 
  การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา………………………………………………………๓๙ 
  การด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด…………………………………………………………………..๔๐ 

บทที่ ๔ การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา……………………………………………๔๓ 
  ความส าคัญของรายงานผลการประเมินตนเอง……………………………………………………….๔๓ 
  กระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง……………………………………………………๔๓ 
  องค์ประกอบของรายงานผลการประเมินตนเอง……………………………………………………..๔๖ 
  ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง………………………………………………………….๔๗ 
  - บทสรุปส าหรับผู้บริหาร……………………………………………………………………………………..๔๘ 
  - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา…………………………………………………….๔๙ 
  - ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน……………………………………………………………………………………….๕๐ 
  - ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา……………………………………………………๘๔ 
  - ส่วนที่ ๓ เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices………………………………….…..๘๘ 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

               หน้า 
 

ภาคผนวก………………………………………………………………………………………………………………………………..๙๑ 
 ภาคผนวก ก 

- ตารางรายละเอียดการเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ภาคผนวก ข 
- แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

 ภาคผนวก ค 
- แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 

 ภาคผนวก ง 
- ตัวอย่างประกาศมาตรฐานและประกาศก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะท างาน  



๑ 
 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าให้คนนีีนวาีร้คละะนณสมีบต ติ าิา ๆ ท่ีชาวยให้คนนนต้นอย้ารอดใหนโะกไดคเป็น

ประโยชน์ าิอินเอ  นรอบนรตวละะมต นีมาวนรวี (มีเด็จพระเทพรตินราชมณดาฯ มยาีบรีราชกณีารี, ๒๕๔๕) 
ดต นต้นนณสภาพการศึกษาจึ มะทคอนถึ นณสภาพนนท่ีเป็นผะผะติขอ การจตดการศึกษา ใหนบรตบทขอ มต นีไทย      
ใหนปัจจณบตน ร้ปลบบการศึกษามาวนให้ญาเป็นการศึกษาใหนระบบ ดต นต้นมถานศึกษาจึ เป็น้นาวย าน้ะตกท่ีีี้นคาท่ี   
ใหนการจตดการศึกษา โดยเฉพาะใหนระดตบการศึกษาขต้นพื้นฐาน อยาา ไรก็ิาีใหนมถานการส์ปัจจณบตนมถานศึกษามาวนให้ญา
ยต ีีนวาีเะ่ือีะ้ าลิก าิา กตน ทต้ ใหนดคาน บประีาส นณสภาพ บณนะากร้รือลีคล าิปัจจตยดคานผ้คเรียน รวีทต้ ปัจจตยเอื้อ
อื่นๆ เชาน นวาีราวีีือขอ นสะกรรีการมถานศึกษา การมนตบมนณนจากชณีชน ้นาวย าน้รืออ น์กรท่ีอย้าใหกะคเนีย 
มถานศึกษา การมนตบมนณนจากอ น์กรปกนรอ มาวนทคอ ถต่น  มต่ เ้ะาานี้มา ผะกระทบ าิอนณสภาพการจตดการศึกษา 
อีกทต้ ปัจจณบตนมถานศึกษาีีอตมระใหนการบรต้ารจตดการดควยินเอ   ีีการพตฒนา้ะตกม้ิรมถานศึกษาเอ  นณสภาพผ้คเรียน
ละะนณสภาพบรต้ารจตดการจึ ีีนวาีลิก าิา กตน ดต นต้น พระราชบตญญต ติการศึกษาล้า ชา ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ละะท่ีลกคไข
เพต่ีเ ติี (ฉบตบท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึ ก า้นดให้ค้นาวย าน คินมต กตดละะมถานศึกษาจตดให้คีีระบบการประกตนนณสภาพ
ภายใหนขอ มถานศึกษา อตนน าไปม้าการก า้นดให้คีีีาิรฐานการศึกษา 

 ม า้รตบมถานศึกษาใหนมต กตดอ น์กรปกนรอ มาวนทคอ ถต่น  ไดคีีระบบประกตนนณสภาพการศึกษาีา ติ้ ล าิ        
ปีการศึกษา  ๒๕๒๘  จนกระทต่ มถานศึกษาทณกล้า ไดคีีระบบการประกตนนณสภาพการศึกษาิาีพระราชบตญญต ติ
การศึกษาล้า ชา ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ีากวาามตบปี ล าิกระลมมต นีก็ยต ีีการวตพากษ์วตจารส์วาาระบบประกตนนณสภาพ
ภายใหนขอ มถานศึกษายต ไีาเขคีลข็   มถานศึกษาไีาไดคมรคา ระบบประกตนนณสภาพให้คเกตดอยาา เขคีลข็  ีณา เนคน            
การปรตบปรณ เพื่อให้คผาานเกสฑ์การประเีตนนณสภาพภายนอกเทาานต้น ดควยเ้ ณินี้ กระทรว ี้าดไทยจึ ไดคประกาศ
ีาิรฐานการศึกษาระดตบปฐีวตย ีาิรฐานการศึกษาขต้นพื้นฐาน ละะลนวทา ปฏตบต ติใหนการด าเนตน านการประกตน
นณสภาพการศึกษาเพื่อการประกตนนณสภาพภายใหนมถานศึกษามต กตดอ น์กรปกนรอ มาวนทคอ ถต่น ประกาศใหชคเีื่อ
วตนท่ี ๓๑ ณิะานี พ.ศ. ๒๕๖๑ ม า้รตบให้คมถานศึกษาใหชคเป็นลนวทา ใหนการด าเนตน านเพื่อการประกตนนณสภาพ
ภายใหนขอ มถานศึกษา ละะเิรียีการม า้รตบการประเีตนนณสภาพภายนอกซึ่ จะท าให้คเกตดนวาีีต่นใหจลกาผ้คีีมาวน
เกี่ยวขคอ ทณกฝ่ายวาาการจตดการศึกษาขอ มถานศึกษาีีนณสภาพไดคีาิรฐาน ละะน รตกษาไวคซึ่ ีาิรฐานจาก      
การด าเนตน านประกตนนณสภาพภายใหนมถานศึกษา โดยก า้นดให้คมถานศึกษา คิอ พตฒนาระบบการประกตนนณสภาพ
ภายใหนมถานศึกษาดควยการีีมาวนราวีกตบ้นาวย านท่ีเกี่ยวขคอ  ละะ ให้คมถานศึกษาใหนมต กตดอ น์กรปกนรอ           
มาวนทคอ ถต่นด าเนตนการ ดต นี้ 

๑.  ให้คมถานศึกษาล าิะะล้า จตดให้คีีระบบการประกตนนณสภาพการศึกษาภายใหนมถานศึกษาเพื่อให้คเกตด       
การพตฒนาละะเพื่อเป็นกะไกะใหนการนวบนณี ิรวจมอบนณสภาพการศึกษาขอ มถานศึกษาให้คเกตดการพตฒนา     
ละะมรคา นวาีเช่ือีต่นให้คกตบมต นี ชณีชน ละะผ้คีีมาวนเกี่ยวขคอ  
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๒. การด าเนตนการจตดระบบประกตนนณสภาพการศึกษาภายใหนมถานศึกษาให้คด าเนตนการ ดต นี้ 
 ๒.๑ ก า้นดีาิรฐานการศึกษาขอ มถานศึกษาให้คเป็นไปิาีีาิรฐานการศึกษา ระดตบการศึกษา

ปฐีวตยละะ้รือระดตบการศึกษาขต้นพื้นฐานท่ีกระทรว ศึกษาธตการประกาศใหชค ละะให้คมถานศึกษาก า้นดเป้า้ีาย
นวาีม าเร็จิาีีาิรฐานขอ มถานศึกษาิาีบรตบทโดยนวาีเ้็นชอบขอ นสะกรรีการมถานศึกษาทต้ นี้ 
มาีารถเพต่ีเ ติีประเด็นใหนีาิรฐานการศึกษาขอ มถานศึกษา นอกเ้นือจากท่ีกระทรว ศึกษาธตการประกาศใหชค 
โดยมถานศึกษาละะผ้คเกี่ยวขคอ ด าเนตนการละะรตบผตดชอบราวีกตน 
  ๒.๒ จตดท าลผนพตฒนาการศึกษา ๔ ปี ลผนปฏตบต ติการประจ าปี บประีาส ละะลผนปฏตบต ติการ
ประจ าปีการศึกษาให้คีีนวาีมอดนะคอ กตบมภาพปัญ้าละะนวาี คิอ การจ าเป็นขอ มถานศึกษาอยาา เป็นระบบ
โดยมะทคอนนณสภาพนวาีม าเร็จอยาา ชตดเจนิาีีาิรฐานการศึกษาขอ มถานศึกษา  

 ๒.๓  ด าเนตนการิาีลผนพตฒนาการศึกษา ๔ ปี ลผนการปฏตบต ติประจ าปี บประีาส ละะลผนปฏตบต ติ
การประจ าปีการศึกษา 

 ๒.๔ ประเีตนผะการด าเนตนการเพื่อพตฒนามถานศึกษาภายใหนมถานศึกษา โดยก า้นดผ้ครตบผตดชอบ 
ละะวตธีการท่ีเ้ีาะมี 
  ๒.๕ ติดิาีผะการด าเนตนการเพื่อพตฒนามถานศึกษาให้คีีนณสภาพิาีีาิรฐานขอ มถานศึกษา 
ละะน าผะการิตดิาีไปใหชคประโยชน์ใหนการปรตบปรณ พตฒนา 
  ๒.๖ จตดท าราย านผะการประเีตนินเอ  (Self-Assessment Report : SAR) ิาีีาิรฐาน
การศึกษาขอ มถานศึกษาน าเมนอราย านผะการประเีตนินเอ าิอนสะกรรีการมถานศึกษาขต้นพื้นฐานเพื่อให้ค
นวาีเ้็นชอบละะจตดมา ราย านดต กะาาวิาอ้นาวย าน คินมต กตดเป็นประจ าทณกปี 

 ๒.๗ พตฒนามถานศึกษาให้คีีนณสภาพโดยพตจารสาจากราย านผะการประเีตนินเอ ( Self-
Assessment Report : SAR) ละะิาีน าลนะน าขอ ้นาวย าน คินมต กตด้รือกรีมา เมรตีการปกนรอ ทคอ ถต่น
เพื่อให้คการประกตนนณสภาพการศึกษาเป็นไปอยาา ีีประมตทธตภาพละะพตฒนาอยาา าิอเนื่อ  

๓. ให้คมถานศึกษาล าิะะล า้ ให้คนวาีราวีีือกตบม านตก านรตบรอ ีาิรฐานละะประเีตนนณสภาพการศึกษา 
(มีศ.) ใหนการประเีตนนณสภาพภายนอก เพื่อปรตบปรณ ละะพตฒนานณสภาพภายนอก เพื่อปรตบปรณ ละะพตฒนานณสภาพ
การศึกษาิาีขคอเมนอลนะขอ ม านตก านรตบรอ นณสภาพการศึกษา (มีศ.) ละะ้นาวย าน คินมต กตด้รือ้นาวย าน
ก ากตบด้ละ เพื่อน าไปม้าการพตฒนานณสภาพละะีาิรฐานการศึกษา าิอไป 

 
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 ีาิรฐานการศึกษาเป็นขคอก า้นดเกี่ยวกตบนณสะตกษสะนณสภาพท่ีพึ ประม น์ท่ี คิอ การให้คเกตดขึ้น         
ใหนมถานศึกษาทณกล้า  ีาิรฐานถ้กก า้นดขึ้นเพื่อใหชคเป็น้ะตกเทียบเนีย ม า้รตบการมา เมรตีละะก ากตบ ด้ละ             
การิรวจมอบ การประเีตนผะละะการประกตนนณสภาพการศึกษา การก า้นดให้คีีีาิรฐานการศึกษาท าให้คเกตด
โอกามเทาาเทียีกตนใหนการพตฒนานณสภาพการศึกษา เพราะมถานศึกษาทณกล้า ร้ควาาเป้า้ีายการพตฒนาท่ีลทคจรต           
อย้าท่ีใหด การก า้นดให้คีีีาิรฐานการศึกษาจึ เป็นการให ค้นวาีม านตญกตบการจตดการศึกษา ๒ ประการ นือ 
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๑. มถานศึกษาทณกล้า ีีเกสฑ์เปรียบเทียบกตบีาิรฐานการศึกษาเป็นีาิรฐานการศึกษาเดียวกตน 
๒. ีาิรฐานการศึกษาท าให้คมถานศึกษาเขคาใหจชตดเจนวาาจะพตฒนานณสภาพการศึกษาไปใหนทตศทา ใหด 

ดต นต้น ้ากีีการ ติดิาี ิรวจมอบนณสภาพการศึกษา เพื่อประเีตนนวาีกคาว้นคา้รือีีการประเีตน 
เพื่อรอ รตบีาิรฐานการศึกษาโดยอ น์กรภายนอก  มถานศึกษาก็มาีารถเิรียี ติวให้คพรคอีใหนการประเีตนนต้นๆ ไดค 

การก า้นดีาิรฐานการศึกษาเป็นการก า้นดนวาีนาด้วต ให้คชตดเจนทต้ นร้ ผ้คบรต้าร พาอลีา  
ผ้คปกนรอ  ชณีชนละะ้นาวย าน าิา ๆ ท่ีีีมาวนเกี่ยวขคอ ใหนการจตดการศึกษา ้ากไีาีีีาิรฐาน มาธารสชนก็จะ  
ไีาทราบวาามาระม านตญท่ีลทคจรต ขอ การจตดการศึกษาอย้า ท่ีใหด นณสภาพนนท่ีชา ติ คิอ การเป็นอยาา ไร การจตด           
การเรียนการมอนปัจจณบตน คิอ ไปใหนทตศทา ใหด นณสภาพการจตดการศึกษาล าิะะล้า ีีจณดเดาน จณดนวรพตฒนา          
ใหนเรื่อ ใหดบคา  เนื่อ จากไีาีีเนรื่อ ช้ีวตดเทียบเนีย  ท าให้คขาดการรตบผตดชอบ าิอมาธารสชน (Accountability)           
การก า้นดให้คีีีาิรฐานการศึกษาท าให้คมถานศึกษา คิอ ถือเป็นนวาีรตบผตดชอบท่ีจะท าให้คผ้คเรียนีีนณสภาพิาี
ีาิรฐาน ีีกระบวนการบรต้ารละะการจตดการท่ีีีนณสภาพนรอบนะณีดคานวตชาการ ดคานนร้ละะบณนะากร         
ดคานขคอี้ะมารมนเทศ ดคานมภาพลวดะคอีละะม่ือเพื่อการเรียนร้ค ละะดคานระบบประกตนนณสภาพภายใหน รวีทต้ 
นณสภาพนร้ ท่ี คิอ จตดประมบการส์ท่ีเนคนเด็กเป็นม านตญให้คไดคีาิรฐาน นอกจากนี้ีาิรฐานการศึกษายต เป็น
ลนวทา ให้คมาธารสชนเขคาีาีีมาวนราวีใหนการจตดการศึกษา ให้คการมนตบมนณนมา เมรตีมถานศึกษาใหนดคาน าิา ๆ ไดค 
เพื่อให้คนณสภาพการจตดการศึกษาขอ มถานศึกษาเป็นไปิาีนวาีนาด้วต ขอ ชณีชน 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำมีประโยชน์ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
๑.  ผู้เรียน ท าให้คเกตดการปรตบปรณ ละะพตฒนาินเอ ิาีนวาีนาด้วต ขอ มต นีละะประ เทศชา ติวาา

คิอ การนนท่ีีีนณสะตกษสะท่ีพึ ประม น์อยาา ไร  จะท าอยาา ไรจึ จะเป็นผ้คีีนณสมีบต ติิาีท่ีีาิรฐานการศึกษา
ก า้นด 

๒. ครู ใหชคีาิรฐานเป็นกรอบลนวทา ใหนการออกลบบการจตดการเรียนการมอนท่ีเนคนผ้คเรียนเป็นม านตญ  
ละะเป็นลนวทา ใหนการพตฒนาินเอ ิาีนณสะตกษสะละะนณสมีบต ติิาีท่ีีาิรฐานก า้นด เพื่อให้คผ้คเรียน                 
ีีนณสภาพิาีท่ีีาิรฐานก า้นดไวค 

๓. ท้องถ่ินและสถำนศึกษำ ใหชคีาิรฐานเป็นลนวทา ราวีีือกตนจตดการศึกษาให้คบรระณิาีเป้า้ีาย         
ท่ี ติ้ ไวค 

๔. พ่อแม่ผู้ปกครองประชำชนและผู้น ำชุมชน  ใหชคีาิรฐานเป็นเนรื่อ ีือม่ือมารให้คประชาชนไดครตบ
ทราบกระบวนการจตดการศึกษา  การจตดการเรียนการมอนท่ีจะท าให้คนนไทยใหนทคอ ถต่นเขคาใหจละะเขคาีาีีมาวนราวี
เพื่อให้คการจตดการศึกษาชาวยยกระดตบนณสภาพผ้คเรียนให้คไดคิาีีาิรฐานท่ีก า้นด 

๕. ประเทศชำติ  ใหชคีาิรฐานเป็นเนรื่อ ีือท่ีท าให้คทณกอ น์ประกอบขอ ระบบการศึกษาขตบเนะ่ือนไป
พรคอีๆ กตนม้าเป้า้ีายเดียวกตนละะท าให้คเกตดภาพการจตดการศึกษาท่ีีีนวาี้ีาย 
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แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 จากการศึกษา านวตจตย บทนวาี บทมตีภาษส์ผ้คน าทา การศึกษา ผ้คบรต้ารดีเดาน ิะอดจนการลมด 
นวาีนตดเ้็นขอ กะณาีบณนนะทต่วไป มาีารถมรณปไดควาา มถานศึกษาท่ีจตดการศึกษาไดคอยาา ีีประมตทธตภาพ ีีมต่ ม านตญ
ท่ีบา บอกไดคอยาา ชตดเจน้ะายประการ ไดคลกา ีีการก า้นดภารกตจขอ มถานศึกษาท่ีชตดเจน ีีการก ากตบ ติดิาี าน
มี่ าเมีอ นวาีมตีพตนธ์ระ้วาา มถานศึกษา บคานละะชณีชนีีนวาีใหกะคชตดละะไวควา ใหจกตน  ีีการ ติ้ นวาีนาด้วต 
ขอ ผะม าเร็จไวคม้  ีีนวาีเป็นผ้คน าดคานการจตดการเรียนร้คอยาา ีืออาชีพ ทต้ นร้ละะผ้คบรต้าร ีีการมรคา โอกาม         
ใหนการเรียนร้คละะให้คเวะาผ้คเรียนใหนการท า านกะณาีีากขึ้น จตดมต่ ลวดะคอีท่ีจ าเป็นอยาา ีีระเบียบ มะอาดละะ
ปะอดภตย ีีการจตด้ะตกม้ิรท่ีชตดเจนมอดนะคอ กตบเป้า้ีาย ใหชคกะวตธีการประเีตนท่ี้ะาก้ะาย จตดการเรียน     
การมอนท่ีกระ ณิคนให้คผ้คเรียนีีนวาีมนใหจ กระิือรือรคนใหนการท่ีจะเรียนร้ค จตดบรรยากาศท่ีมา เมรตีนวาีเป็นเะตศ  
ทา วตชาการ ขจตดมต่ ท่ีจะเป็นอณปมรรนม า้รตบการมรคา นวาีมตีพตนธ์กตบผ้คปกนรอ ละะชณีชน พตฒนา านอย้าบน
พื้นฐานขอ การวตจตย ใหชคล้ะา เรียนร้คที่ีีอย้าอยาา เิ็ีท่ีละะวา ลผน านอยาา ีีประมตทธตภาพ จากลนวนตดใหนการจตด
การศึกษาละะพตฒนานณสภาพการศึกษาดต กะาาว ประกอบกตบลนวนตดใหนการพตฒนาีาิรฐานการศึกษาวาา คิอ เป็น
ีาิรฐานท่ีปฏตบต ติ าายประเีตนไดคจรต กระชตบละะจ านวนนคอย ล าิมาีารถมะทคอนนณสภาพการศึกษาไดคจรต  ขคอี้ะ         
ท่ีไดคเกตดประโยชน์ใหนการพตฒนานณสภาพการศึกษาทณกระดตบ ติ้ ล าิระดตบมถานศึกษา ระดตบ้นาวย าน คินมต กตด ละะ
ระดตบชา ติ ดต นต้น การก า้นดีาิรฐานจึ เนคนท่ีนณสภาพขอ ผ้คเรียน นณสภาพขอ กระบวนการบรต้ารละะ              
การจตดการ ละะนณสภาพขอ กระบวนการจตดการเรียนการมอนท่ีเนคนผ้คเรียนเป็นม านตญ โดยีีลนวนตดใหนการก า้นด
ีาิรฐานใหนดคาน าิา  ๆ ดต นี้ 
 

๑. แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
  นณสภาพผ้คเรียนท่ีมต นี คิอ การ ไดคระบณไวคอยาา ชตดเจนใหนพระราชบตญญต ติการศึกษาล้า ชา ติ            
พ.ศ. ๒๕๔๒ ละะท่ีลกคไขเพต่ีเ ติี (ฉบตบท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ีาิรา ๖ ท่ีวาา “การจตดการศึกษา คิอ เป็นไป          
เพื่อพตฒนานนไทยให้คเป็นีนณษย์ท่ีมีบ้รส์ทต้ ราา กาย จติใหจ (้ีายถึ  มณขกาย มณขใหจ) ม ติปัญญา  นวาีร้ค (้ีายถึ 
เป็นนนเกา ) ละะนณสธรรี ีีจรตยธรรีละะวตฒนธรรีใหนการด าร ชีวติ มาีารถอย้าราวีกตบผ้คอื่นไดคอยาา ีีนวาีมณข  
(้ีายถึ  เป็นนนดีขอ นนรอบขคา ละะมต นี)” ละะใหนีาิรา ๗ ท่ีวาา “ใหนกระบวนการเรียนร้ค คิอ ีณา ปะ้กฝั 
จติม านึกท่ีถ้ก คิอ เกี่ยวกตบการเีือ การปกนรอ ใหนระบอบประชาธตปไิยอตนีีพระี้ากษติรตย์เป็นประีณข ร้คจตก
รตกษาละะมา เมรตี มตทธต ้นคาท่ี เมรีภาพ นวาีเนารพกฎ้ีาย นวาีเมีอภานละะศตกดต์ศรีนวาีเป็นีนณษย์         
ีีนวาีภานภ้ีตใหจใหนนวาีเป็นไทย ร้คจตกรตกษาผะประโยชน์มาวนรวีละะขอ ประเทศชา ติ รวีทต้ มา เมรตีศามนา  
ศตะปวตฒนธรรีขอ ชา ติ การกีฬา ภ้ีตปัญญาทคอ ถต่น ภ้ีตปัญญาไทยละะนวาีร้คอตนเป็นมากะ ิะอดจนอนณรตกษ์
ทรตพยากรธรรีชา ติละะมต่ ลวดะคอี ีีนวาีมาีารถใหนการประกอบอาชีพ ร้คจตกพึ่ ินเอ  ีีนวาีนตดรตเรต่ีมรคา มรรน์ 
ใหฝ่ร้ค ละะเรียนร้คดควยินเอ อยาา าิอเนื่อ ” 
 นอกจากนี้ เพื่อให้คกคาวทตนกระลมการเปะ่ียนลปะ ใหนยณนท่ีนวาีร้คละะเทนโนโะยีเจรตญขึ้นอยาา รวดเร็ว 
กระทรว ศึกษาธตการใหนยณนขอ การปฏตร้ปการศึกษาใหนทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ไดคประกาศวตมตยทตศน์



๕ 
 

เกี่ยวกตบนนไทยยณนให้ีาวาา นนไทยยณนให้ีา คิอ ไดคเรียนร้คิะอดชีวติ ีีม ติร้คทตน ีีปัญญาร้คนตด ีีมีรรถนะละะีี
นณสธรรี รตบผตดชอบ าิอนรอบนรตว ประเทศชา ติละะเป็นพะเีือ ท่ีดีขอ โะก ซึ่ มอดนะคอ กตบจณดีณา ้ีายละะ
้ะตกม้ิรลกนกะา การศึกษาขต้นพื้นฐาน พณทธศตกราช ๒๕๕๑ ท่ีไดคีณา พตฒนาผ้คเรียนให้คเป็นนนดี ีีปัญญา ีีนวาีมณข 
ีีศตกยภาพใหนการศึกษา าิอละะการประกอบอาชีพ ดต นต้นใหนการก า้นดีาิรฐานการศึกษาระดตบการศึกษาขต้น
พื้นฐาน ดคานนณสภาพขอ ผ้คเรียน จึ ีณา เนคนท่ีการพตฒนาผ้คเรียนให้คเป็นีนณษย์ท่ีมีบ้รส์ โดยไดคก า้นดีาิรฐาน
การศึกษายาอย จ านวน ๒ ดคาน ไดคลกา ๑) ดคานผะมตีฤทธต์ทา การเรียน ละะ ๒) ดคานนณสะตกษสะท่ีพึ ประม น์ขอ 
ผ้คเรียน ดคานผะมตีฤทธต์ทา การเรียน ีณา เนคนนณสภาพีาิรฐานขต้น คินใหนระดตบ “ปานกะา ” ท่ีการีีนวาีมาีารถ
ใหนการอาาน การเขียน การม่ือมารละะการนตดน านวส รวีทต้  การีีผะมตีฤทธต์ ทา การเรียนิาี้ะตกม้ิร
มถานศึกษา มาวนนณสภาพีาิรฐานขต้นม้  ไดคลกา ระดตบ “ดี” “ดีเะตศ” ละะ “ยอดเยี่ยี” จะีณา เนคนไปท่ีนณสภาพ
ีาิรฐานใหนระดตบท่ีลิก าิา กตน ใหนเรื่อ  นวาีภ้ีตใหจใหนทคอ ถต่นละะนวาีเป็นไทย รวีทต้  การยอีรตบท่ีจะอย้า
ราวีกตนบนนวาีลิกิาา ละะ้ะาก้ะาย 
 

๒. แนวคดิในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 การจตดการศึกษาขอ มถานศึกษาีีอ น์ประกอบท่ีม านตญ ๔ ดคาน ไดคลกา ดคานการบรต้ารนณสภาพขอ 

มถานศึกษา ดคานการบรต้าร้ะตกม้ิรละะ านวตชาการขอ มถานศึกษา ดคานการพตฒนานร้ละะบณนะากร ละะ        
ดคานการจตดมภาพลวดะคอีละะการบรตการ ด้ำนกำรบริหำรคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เนคนท่ีการบรต้ารจตดการ
นณสภาพโดยรวี โดยให้คนวาีม านตญกตบการก า้นดเป้า้ีายะะวตมตยทตศน์ละะพตนธกตจขอ มถานศึกษาทต้ ระบบ
บรต้ารจตดการนณสภาพโดยรวี โดยให้คนวาีม านตญกตบการก า้นดเป้า้ีายวตมตยทตศน์ละะพตนธกตจขอ มถานศึกษา
รวีทต้ ระบบบรต้ารจตดการนณสภาพขอ มถานศึกษาท่ีีีประมตทธตภาพละะประมตทธตผะ ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร
และงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ ้ะตกม้ิรขอ มถานศึกษาจะเป็น ติวมะทคอนนณสภาพขอ ผ้คม าเร็จการศึกษาไดคเป็น
อยาา ดี ้ะตกม้ิรมถานศึกษาจะีีการก า้นดจณดีณา ้ีาย ลนวทา  วตธีการละะเนื้อ้ามาระท่ีเรียน ิะอดจนวตธีการวตด
ละะประเีตนผะการเรียนการมอนใหนมถานศึกษา จึ มะทคอนวาาผ้คเรียนีีนวาีร้คนวาีมาีารถเจิน ติละะพฤ ติกรรี
ิาีีาิรฐานการศึกษาท่ีมถานศึกษาก า้นดไวค้รือไีา ้ะตกม้ิรท่ีดีนวรน านึ ถึ บรตบทขอ ผ้คเรียน ทคอ ถต่นละะ
ชณีชน ีีการบ้รสาการมาระการเรียนร้ค  ้รือจตดท ารายวตชาเพต่ีเ ติีท่ีมอดนะคอ กตบนวาีถนตด นวาีมาีารถ           
ละะนวาีมนใหจขอ ผ้คเรียนละะจตดกตจกรรีพตฒนาผ้คเรียนท่ีมา เมรตีศตกยภาพขอ ผ้คเรียนิาีขีดนวาีมาีารถท าให้ค
ผ้คเรียนีีนวาีมีบ้รส์ละะมีดณะทต้ ทา ราา กาย มต นี อารีส์ จติใหจละะม ติปัญญา ด้ำนกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกร นร้ละะบณนะากรเป็นปัจจตยม านตญท่ีชาวยให้คการจตดการศึกษาเกตดนณสภาพิาีีาิรฐานการศึกษา                    
ท่ีก า้นดการพตฒนานร้ละะบณนะากร เนคนไปท่ีนวาีเช่ียวชาญทา วตชาชีพซึ่ คิอ ีีการพตฒนาท่ีิร ิาีนวาี คิอ การ
จ าเป็น อยาา าิอเนื่อ  ทต้ ใหนมาวนขอ บณนนะละะการละกเปะ่ียนเรียนร้คใหนร้ปลบบขอ การมรคา ชณีชนการเรียนร้ค   
ทา วตชาชีพ ด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำร มภาพลวดะคอีละะการบรตการท่ีดีเป็นปัจจตยม านตญ าิอการพตฒนา
นณสภาพการจตดการศึกษา มถานศึกษาท่ีีี้คอ เรียน ้คอ ปฏตบต ติการละะอานารเรียนท่ีีต่นน  มะอาด ีีล้ะา เรียนร้ค
ท่ีพอเพีย  ีีการจตดมภาพลวดะคอีทา กายภาพละะมต นีท่ีเอื้อ าิอการจตดการเรียนร้ค ิะอดจนีีการจตดระบบ  



๖ 
 

เทนโนโะยีมารมนเทศเพื่อมนตบมนณนการบรต้ารจตดการละะการจตดการเรียนร้คที่ีีนณสภาพ ท าให้คผ้คเรียนด าเนตนชีวติอย้า
ใหนมถานศึกษาไดคอยาา ีีนวาีมณข ปะอดภตยละะีีนณสภาพชีวติท่ีดี ซึ่ จะมา ผะ าิอนวาีม าเร็จใหนการเรียนขอ ผ้คเรียนดควย 
ีาิรฐานดคานกระบวนการบรต้ารละะการจตดการีณา เนคนนณสภาพีาิรฐานขต้น คิน ใหนระดตบ “ปานกะา ”           
ท่ีเป้า้ีายวตมตยทตศน์ละะพตนธกตจท่ีมถานศึกษาก า้นดละะระบบบรต้ารจตดการนณสภาพมถานศึกษา มาวนนณสภาพ
ีาิรฐานขต้นม้  ไดคลกา ระดตบ “ดีเะตศ” ละะ “ยอดเยี่ยี”จะีณา เนคนไปท่ีนณสภาพีาิรฐานใหนระดตบท่ีลิก าิา กตน          
ใหนเรื่อ การด าเนตนการพตฒนาวตชาการ การพตฒนานร้ละะบณนะากร การจตดมภาพลวดะคอีทา กายภาพละะมต นี 
รวีทต้ การจตดระบบเทนโนโะยีมารมนเทศขอ มถานศึกษา 

 
๓. แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 การจตดการเรียนการมอนเป็นกะไกม านตญใหนการพตฒนานณสภาพผ้คเรียนซึ่ จะบา บอกถึ นณสภาพการจตด
การศึกษา ใหนปัจจณบตนการจตดการเรียนการเรียนร้คท่ียอีรตบกตนวาามา เมรตีให้คเด็กเกตดการเรียนร้คไดคอยาา ลทคจรต  เป็น
การจตดการเรียนร้ค ท่ีเนคนผ้คเรียนเป็นม านตญซึ่ เนคนท่ีการปฏตบต ติ (Active Learning) เพื่อให้คผ้คเรียนเรียนร้คผาาน
กระบวนการนตดละะการปฏตบต ติท่ีน าไปม้าการเรียนร้คที่ะึกซึ้ ละะน ทน ีาิรฐานดคานการจตดการเรียนร้คท่ีเนคนผ้คเรียน
เป็นม านตญ ีณา เนคนีาิรฐานขต้น คินใหนระดตบ “ปานกะา ” ท่ีจตดการเรียนร้คผาานกระบวนการนตดละะการปฏตบต ติจรต  
รวีทต้ มาีารถน าไปประยณกิ์ใหชคใหนชีวติจรต  การใหชคม่ือ เทนโนโะยีมารมนเทศละะล้ะา เรียนร้ค ท่ีเอื้อ าิอการเรียนร้ค
ิะอดจนการิรวจมอบละะประเีตนผ้คเรียนอยาา เป็นระบบละะน าผะีาพตฒนาผ้คเรียน มาวนนณสภาพีาิรฐานขต้นม้  
ไดคลกา ระดตบ “ดี” “ดีเะตศ” ละะ “ยอดเยี่ยี” จะีณา เนคนไปท่ีนณสภาพีาิรฐานใหนระดตบท่ีลิก าิา กตน ใหนเรื่อ    
การบรต้ารจตดการชต้นเรียนเชต บวก รวีทต้ ละกเปะ่ียนเรียนร้คละะให้คขคอี้ะมะทคอนกะตบเพื่อพตฒนาละะปรตบปรณ     
การจตดการเรียนร้ค 

 
มำตรฐำนกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 การประกตนนณสภาพการศึกษา (Quality  Assurance) เป็นกะไกม านตญท่ีมาีารถขตบเนะ่ือนการพตฒนา
นณสภาพการศึกษาให้คด าเนตนไปอยาา ิาอเนื่อ  การประกตนนณสภาพีี้ะตกการม านตญ นือ การกระจายอ านาจ            
การเปิดโอกามให้คีีมาวนราวีใหนการท า าน ละะการลมด นวาีรตบผตดชอบที่มาีารถิรวจมอบไดค ระบบ            
การประกตนนณสภาพภายใหนขอ มถานศึกษาประกอบดควยกระบวนการด าเนตน านท่ีมตีพตนธ์กตน ๓ มาวน  นือ 

๑. กำรประเมินคุณภำพภำยใน  ซึ่ ด าเนตนการไดคโดยมถานศึกษาเอ ้รือการประเีตนโดย้นาวย าน  
คินมต กตด 

๒. กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  มถานศึกษา คิอ ีีการ ติดิาีิรวจมอบนวาีกคาว้นคา         
ใหนการด าเนตนโนร การกตจกรรี านเป็นระยะ  ีีผ้ครตบผตดชอบการด า เนตน านเพื่อการรวบรวีมารมนเทศละะ             
ผะการิตดิาีิรวจมอบีาใหชคปรตบปรณ  านอยาา าิอเนื่อ   นอกจากจะลมด วาามถานศึกษาท า านอยาา เป็นระบบ
ละควยต เป็นการเิรียี ติวให้คพรคอีรตบการ ติดิาีิรวจมอบนณสภาพการศึกษาจาก้นาวย าน คินมต กตด อยาา นคอย              
๑ นรต้  ภายใหน ๓ ปี ละะการประเีตนนณสภาพภายนอกอีกดควย 



๗ 
 

๓. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  เป็นการด าเนตนกตจกรรีใหดๆ เพื่อให้คเกตดการยกระดตบนณสภาพให้คม้ ขึ้น  
โดยีีีาิรฐานการศึกษาขอ มถานศึกษาเป็นเป้า้ีาย  ใหนการก า้นดีาิรฐานการศึกษาขอ มถานศึกษา           
คิอ มอดนะคอ กตบีาิรฐานการศึกษาชา ติละะีาิรฐานการศึกษาขต้นพื้นฐาน  มถานศึกษาอาจเพต่ีเ ติีีาิรฐาน 

ท่ีเฉพาะเจาะจ เ้ีาะกตบมภาพขอ ชณีชนไดค  ีาิรฐานจะเป็นกรอบนวบนณีการด าเนตน านให้คบรระณิาีเป้า้ีาย
ท่ีก า้นดไวค 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
จากลผนภาพที่ ๑ จะเ้็นวาากระบวนการด าเนตน านทต้  ๓ มาวน ีีนวาีมตีพตนธ์เกี่ยวเนื่อ กตนเป็นว จรการพตฒนา       
ท่ีไีา้ยณดนต่ โดยีีีาิรฐานเป็น้ะตก้รือเป้า้ีาย รวีทต้ เป็นเนรื่อ ีือใหนการพตฒนานณสภาพการศึกษาโดยรวี 
 

แผนภาพที่ 1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 
การประกันคุณภาพที่

มีมาตรฐาน 
เป็นเป้าหมาย 

 

การประเมินคุณภาพ 

 

การติดตาม           
ตรวจสอบคุณภาพ 

 

การพัฒนา                
คุณภาพการศึกษา 



บทที่ ๒ 
มาตรฐานการศึกษา ค าอธิบาย และระดับคุณภาพ 

 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นหลัก  
ในการเทียบเคียงการพัฒนา ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้
สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบส าหรับสร้างคนไทย ๔.๐ โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยจะมุ่งความส าคัญ 
ของมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาในส่วนมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและ                 
โลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ท่ีเกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิต 
และคุณภาพชีวิตท่ีดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

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

๓. พลเมืองท่ีเข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก           
มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียมเสมอ
ภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก 
อย่างสันติ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ในฐานะหน่วยงานท่ีให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ นักการศึกษา นักวิชาการ  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน เพื่อพิจารณา
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย โดยค านึงถึงการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยมีความสอดคล้องกันต้ังแต่
ทรัพยากรท่ีใช้ในการศึกษา การน าทรัพยากรทางการศึกษามาด าเนินการบริหารการจัดการ ให้เกิดผลผลิต         
ทางการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะตามเป้าหมายและผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจ มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยค านึงถึงหลักการส าคัญในการด าเนินการดังนี้ 
 
 
 
 



๙ 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐาน           
การอบรมเล้ียงดู  และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ให้เต็ม 
ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของ  
ทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมพัฒนาการ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่เด็กกับผู้สอน 
เด็กกับผู้เล้ียงดูหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรมเล้ียงดู การพัฒนาและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาส 
พัฒนาตนเองตามล าดับข้ันของพัฒนาการทุกด้านเป็นองค์รวมมีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพโดยก าหนดหลักการ  
ดังนี้  

๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
๒. ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย  
๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมท่ีหลากหลายได้

ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ  
๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่  

ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศให้ใช้ได้ยึดหลักปรัชญา หลักการจัดการศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐาน
ชาติ  มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการและการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญและข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561           
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นท่ีก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คือ ระดับก าลัง
พัฒนาระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเย่ียม รายละเอียดของแต่ละมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 : 6-30) ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ๑๔ ประเด็นพิจารณา ได้แก่     
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก     



๑๐ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     
 มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ     
 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้    
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก    
 1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    
 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    
 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม    
 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้   
 

ค าอธิบาย   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก    
 ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา    
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    
              เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็ นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ          
ความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ี
เส่ียงอันตราย 
 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้    
   เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ
และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้าพูด            
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ช่ืนชมและมีความสุขกับ ศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว   
 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม     
  เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง            
มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย 
และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง ระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐาน
ครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น  เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง   
 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้            
      เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือ สงสัย และพยายาม
ค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด           
เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงาน
ตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
 
 



๑๑ 
การให้ระดับคุณภาพ 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
  2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น    
  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน    
  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์    
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ    
  2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์    
  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
 
ค าอธิบาย    
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
 สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู และบุคลากร   
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน     
  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย              
โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมอย่างเป็นองค์รวมและเหมาะสมตามวัย            

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

ท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกด้าน 
 

ปานกลาง - มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม เป้าหมาย      
ท่ีสถานศึกษาก าหนดบางด้าน 

  
ดี - มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย 

ท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกด้าน 
 

ดีเลิศ - มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนดทุกด้าน 

 
ยอดเยี่ยม - มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

ก าหนดทุกด้าน และมีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 



๑๒ 
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิน่ 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน     
  สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือ  
ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับช้ันเรียน    
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์     
  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา                  
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม  
มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว  
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ     
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิด  
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้   
 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู    
   สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์          
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู     
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม     
  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐาน                        
ท่ีสถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 
 
การให้ระดับคุณภาพ 

 
 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา - มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของ

 ท้องถิ่น   
- มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ปานกลาง - มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น   
- มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 



๑๓ 

 
 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดี - มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น   

- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน   
- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อ คุณภาพเด็กเป็น
 รายบุคคล   
- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย   
- ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม
 กับบริบทของสถานศึกษา   
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
 และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ - มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
 บริบทของท้องถิ่น   
- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน   
- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
 รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา   
- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย   
- ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม
 กับบริบทของสถานศึกษา   
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อ
 คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม - มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยและ
 บริบทของท้องถิ่น   
- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน   
- มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
 รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
- จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย   
- ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม
 กับบริบทของสถานศึกษา 

 - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง มีการช้ีแนะระหว่าง      
การปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจน เป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



๑๔ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    
  3.1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ    
  3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข    
  3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย    
  3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   
 

ค าอธิบาย    
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    
 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ       
การเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ    
 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ     
  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว    
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข     
  ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ           
ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง    
 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย     
  ครู จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ี ส าหรับ                     
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแล
ต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น  
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก     
  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
ไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผล     
การประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา - จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 ไม่สมดุล   
- ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตาม 
 ความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก 



๑๕ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕61 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ๒๑ ประเด็นพิจารณา 
ได้แก่  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ปานกลาง - จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 อย่างสมดุล   
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ 
ความสนใจและความสามารถของเด็ก 

ดี - จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล   
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า และสร้าง
 องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข   
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
 ท่ีเหมาะสมกับวัย   
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
 มีส่วนร่วมน าผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ - จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง   
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า และสร้าง
 องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้ส่ือและ
 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
 มีส่วนร่วมน าผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม - จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  
 และเป็นแบบอย่างท่ีดี   
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและสร้าง
 องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข   
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้ส่ือ 
 และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
 มีส่วนร่วมน าผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 



๑๖ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการประกอบด้วย ความสามารถใน   
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี          
ต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางร่างกาย            
และจิตสังคม  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
    ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับช้ัน 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ            
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  



๑๗ 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน 
ผลผลิต  
  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม           
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ         
ผลการทดสอบอื่นๆ  
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
    ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น             
การท างานหรืองานอาชีพ  
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
    ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
    ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย  
  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
    ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  
  ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
    ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ต่ ากว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
      - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  
 
 



๑๘ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีต่ ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
      - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  

ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
      - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
      - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 
 - ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
 - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
      - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย                    
ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     - ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 - ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณสูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
      - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  
 



๑๙ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

      - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง  
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  
      - ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
และการท างานหรืองานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 - ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสาธารณะตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณสูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
      - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
      - ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
และการท างานหรืองานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
      - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้  
      - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
      - ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
      - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

 



๒๐ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 
ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ           
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา               
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี                 
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาชัดเจน 
  สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี 
ส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียน 
การสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย  
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 



๒๑ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
   สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา       - เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  
      - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

ปานกลาง       - เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
      - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

ดี 
 

      - เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
      - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
      - ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
      - พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
      - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
      - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ       - มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน          
การปฏิบัติ  
      - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
      - ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  
      - พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา  
      - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ  
มีความปลอดภัย  
      - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้              
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 



๒๒ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม       - มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน       
การปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
      - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนือ่ง และเป็นแบบอย่างได้  
      - ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  
      - พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  
      - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ  
มีความปลอดภัย  
      - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา  สร้างโอกาส  
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก                
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล            
มาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง            
การจัดการเรียนรู้  
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน         
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง           
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ 
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 



๒๓ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
   มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด       
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  
 ๓.๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
   ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน            
เพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปอ้นกลับเพือ่ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
   ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับ          
เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา       - จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
      - ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้  
      - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ  

ปานกลาง       - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
      - ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 
      - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 

ดี       - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
      - ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 
      - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
      - มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
      - มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด        
การเรียนรู ้



๒๔ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ดีเลิศ       - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
      - ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ            
การเรียนรู ้ 
      - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด 
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
      - มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู ้และเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข  
      - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม       - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  
      - ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ       
การเรียนรู ้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
      - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด 
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
      - มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู ้และเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข  
      - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุง     
การจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ         
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

 
 จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
ได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เป็นเอกภาพ มาตรฐานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับมาตรฐานชาติและมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
ท้ังนี้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการเพิ่มมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา หรือท้องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถด าเนินการได้แต่ท้ังนี้จะต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานท่ีกระทรวงมหาดไทย
ประกาศใช้ 



บทท่ี ๓ 
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 ในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
เป็นด าเนินการให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒ )พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม        
พ.ศ.๒๕๖๑  โดย “การประกันคุณภาพการศึกษา”ตามกฎกระทรวงหมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ดังนั้น การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา ด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีความรู้      
ความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

หลักการการประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนทีต่้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย 
๒. มุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะผลการพัฒนาของแต่

ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา 
๓. เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น 
๔. ต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอ่ืนๆ 

ด าเนินการแทนได้ 
๕. ต้องเกิดจากการยอมรับ และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
 

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 



๒๖ 
 

และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผล               
การประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่               
ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และสถานศึกษาเข้าใจแนวทางการด าเนินการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ยิ่งขึ้น กรม
ส่งเสริมเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงก าหนดแนวทางแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ตามข้ันตอน ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

๗. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน ก าหนด
ประเด็นการพัฒนาสถานศึกษา ก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา จากนั้นน าข้อมูลไปปรับปรุงจัดท า



๒๗ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีถัดไป โดยให้มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ P 
D C A 

๘. รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

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



๒๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    (ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา) 

 

๒. จดัท า/เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา 

 

๓. จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปกีารศึกษา 

 

๔. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

 

๗. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

 

๘. ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษา 

 

๑3. รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

๑3. ข้อเสนอแนะของการประเมินภายใน หน่วยงานต้นสังกัดและสมศ. 
มาก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

12.หน่วยงานต้นสังกัดสังเคราะห์รายงาน 
การประเมินตนเอง  

และให้ข้อเสนอแนะเพื่อรับการประเมินภายนอก 

แผนภาพที่ ๒ แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

เริ่มต้น 

 

๕. ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

 

สิ้นสุด 

ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมารฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

 

การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

 

การประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 

การติดตามผลการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 จัดส่งรายงานการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้น

สังกัด 

 

 

10.ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

๑1. ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  

 

๙. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

 

๖. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 



๒๙ 
 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๑. หลักเกณฑ์ 
 ให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ

ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของกระทรวงมหาดไทย 

๒. แนวปฏิบัติ 
 ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและ

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

 ๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ               
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ๒.๓ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดยมีการก ากับติดตามผลการด าเนินการตามแผน 

 ๒.๔ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดท ารายงานผล        
การประเมินตนเอง และการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

 ๒.๕ ก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา              
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี 
 

กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย 

 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน ามาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทยไปเทียบเพ่ือจัดท าเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
สามารถท าได้โดยการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด       
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดังแผนภาพ
ที่ ๓ 



๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
 แผนภาพที่ ๓ แสดงกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย 

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หลักการจัดการศึกษาของชาติ 

 

มาตรฐานการศกึษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

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

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิารและ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

มาตรฐานการศกึษาของ
กระทรวงมหาดไทย 



๓๑ 
 

กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 จากกระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย แส ดงให้ เห็นถึงวิธีการ                     
ในการด าเนินการจัดท าในแต่ละข้ันตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เริ่มต้น 

 

ศึกษาและวิเคราะห ์
หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 

 

ศึกษาและวิเคราะห ์
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ๒๕๖๑ 

ศึกษาและวิเคราะห ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 

ศึกษาและวิเคราะห ์
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ไปเทียบเคียงจัดท า  

มาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย 

ของกระทรวงศึกษาธิการและ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

ร่างมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงมหาดไทย 

เสนอขอความเห็นชอบต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ประชาสัมพันธ์ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น สถานศึกษา                 
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
เพื่อน าสู่การปฏิบัต ิ

มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงมหาดไทย 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สิ้นสุด 

แผนภาพที่ ๔ แสดงกระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย 



๓๒ 
 

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

 ขั้นตอนที่ ๒ เสนอมาตรฐานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านความเห็นชอบ          
ของปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบลงนามและประกาศใช้ 

 ขั้นตอนที่ ๓ ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ          
อย่างทั่วถึง เพ่ือน าสู่การปฏิบัติ 

ระดับสถานศึกษา 

 กรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้มาจากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา 
นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานต้นสังกัด ความต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังแผนภาพที่ ๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๕  แสดงกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ดังนั้นในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีเป็นไป           
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการด าเนินงานเป็น ๒ ส่วน  

๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้ 

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

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/
หน่วยงานต้นสังกัด 

 

ความต้องการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



๓๓ 
 

๑.๒ พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ 
เอกลักษณแ์ละมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

๑.๓ ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
๑.๔ เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑.๕ ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
 

 กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๖ แสดงกระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สิ้นสุด 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ศึกษาและวิเคราะห ์
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั

และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศึกษาและวิเคราะห ์
นโยบายกรมส่งเสริมฯ 

หน่วยงานต้นสังกัด (อปท.) 

ศึกษาและวิเคราะห ์
ความต้องการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา 

สังเคราะห์ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ประกาศใช้ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาและวิเคราะห ์
มาตรฐานการศึกษาตามประกาศ

ของกระทรวงมหาดไทยไป
เทียบเคียงจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เริ่มต้น 



๓๔ 
 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วยแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

๒.๑  แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 
๒.2  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒.3  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

 ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 3 แผน จะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
3.๑  น าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการ       

ที่ก าหนดไว้ 
  3.๒  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ก าหนด         

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
4. การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด าเนินการดังนี้ 

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

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

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

  ๕.๓ รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
๖. การจัดส่งรายงานประเมินตนเอง ด าเนินการดังนี้ 

 ๖.๑ สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

 ๖.๒ น าเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
๖.๓ เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน                

ที่เก่ียวข้อง 
๖.4 ส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา            

อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการท างานปกติของสถานศึกษา 



๓๕ 
 

 ๖.5 น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงาน               
ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา            
การบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๗  ความสัมพนัธ์เชือ่มโยงของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด 

รปูแบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ 
 การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนแนวใหม่ มุ่งเน้นกระบวนการตัดสินคุณภาพของโรงเรียน        
โดยการประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) เป็นการประเมินและตัดสินผลตามหลักการตัดสินโดย
อาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งวิธีการประเมินที่

สถานศึกษา สถ./อปท. 

การส่งเสริมและสนับสนุน  
เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

(Quality Promotion and 
Support) 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality  Development) 

การก าหนด
มาตรฐานการศึกษา 

การท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา 

การจัดระบบบรหิาร
และสารสนเทศ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดกระบวนการเรียนรู้
เสรมิหลักสูตรสถานศึกษา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(Quality Monitoring and Audit) 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(Quality Monitoring and Audit) 

การประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

(Quality Assessment) 
การประเมินคณุภาพการศึกษา 

(Quality Assessment) 

รายงานประจ าปี (Annual Report) รายงานผลการติดตามตรวจสอบ       
คุณภาพการศึกษา 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง 

ปีละ  ๑ ครั้ง 

ปีละ  ๑ ครั้ง 

ปีละ  ๑ ครั้ง 



๓๖ 
 

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

๑. มุ่งประเมินงานกิจกรรมขององค์กรในภาพรวมมากกว่าจะประเมินองค์ประกอบย่อยๆ 
๒. ส่วนย่อยหรือหน่วยย่อยจะถูกประเมินรวมไปด้วยกัน 
๓. ต้องใช้ผู้ประเมินที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ (Professional Judgement) ซึ่งจะช่วยลดเวลา            

การประเมินลงได้มาก และช่วยขจัดความไม่น่าเชื่อถือในการประเมินได้ 
๔. อยู่บนพื้นฐานของร่องรอยหลักฐานที่ด าเนินงานอยู่แล้ว (Evidence Based) 
การประเมินแบบองค์รวมนั้นผู้ประเมินต้องสามารถชี้ร่องรอยที่สะท้อนศักยภาพของสิ่งที่ประเมิน

เฉพาะที่จ าเป็นและมีเทคนิคท่ีจะรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ให้เพียงพอ แล้วจึงทบทวนร่องรอยหลักฐานและตัดสินใจ 
 



๓๗ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม (Holistic Assessment) 
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่ได้แยกส่วน

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

การประเมินแบบในองค์รวม (Holistic Assessment) มีลักษณะแตกต่างกับการประเมินแยกส่วน 
(Analytic Rubrics) ดังนี้ 

 

การประเมินในองค์รวม (Holistic) การประเมินแยกองค์ประกอบ (Analytic) 

๑. การประเมนิในองค์รวม ๑. การประเมินแยกเป็นประเด็นย่อย 

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

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

๓. ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่
เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน 

๓. ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่
ซับซ้อนและต้องใช้มิติ/เกณฑ์หลายด้านส าหรับใช้
บ่งชี้คุณภาพของงานจึงจะคลอบคลุมและชัดเจน 

๔. มีความรวดเร็วในการประเมินและการตัดสินใจ ๔. ให้ความส าคัญในการประเมินแต่ละประเด็นจึงใช้
เวลาในการประเมิน 

๕. ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีทักษะและความรู้รอบด้าน 
(Expert Judgmant) 

๕. ผู้ประเมินประเด็นไปทีละประเด็น/ด้านตามที่
ก าหนด 

 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตาม
หลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับ
เดียวกัน โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน        
และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพ่ือให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตาม
ความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 

๒. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพ
บริบทของสถานศึกษาที่แท้จริงโดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณ
ควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วน



๓๘ 
 

หรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมินแต่เป็นการประเมินในภาพรวม ผลของการด าเนินงานหรือ
กระบวนการด าเนินงาน 

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

๔. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาโดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพ          
การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและมีเป้าหมายการประเมินเพ่ือการพัฒนาลดภาระ           
การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จ าเป็นในการประเมิน แต่ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผล            
การประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้นๆ 

๕. คณะที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาที่ก าหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตนหลังประเมินแล้วให้แจ้งผล          
การประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง 

๖. ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการ         
โดยในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการโดยให้มี              
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

๗. ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของ
การบริหารจัดการศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่
รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 

ตัวอย่าง  แนวทางการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การด าเนินงาน 

๑. ขั้นวางแผน (Plan) 
๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒ ประชุมวางแผนก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓ จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. ขั้นด าเนินการตามแผน (Do) 
๑ จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณา 
๒ ชี้แจงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของโรงเรียน 
๓ จัดท า/ตรวจสอบ เครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล/ผลการประเมินตามเป้าหมายในภาพรวมของแต่ละ

มาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 

๔ 
เก็บรวบรวมข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอยจากการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน
และประเด็นพิจารณา ของบุคลากรรายบุคคลและกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน 



๓๙ 
 

การด าเนินงาน 

๕ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาในแต่ละประเด็นพิจารณา 

๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

๑ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

๓ ประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

๔ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

๔. ขั้นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Act) 

๑ จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 

๒ น าผลการประเมินคุณภาพภายใน มาวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

๓ จัดท าสารสนเทศ 

 

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



๔๐ 
 

ดังนั้น ผู้ประเมินจึงต้องมีทักษะในการจ าแนก รวบรวม และน าหลักฐานมาใช้ได้อย่างเหมาะสมตามจุดมุ่งหมาย           
การประเมิน 
 ผู้ประเมินอาจใช้ข้อค าถามต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกหลักฐาน 

๑. ความน่าเชื่อถือน้อย เช่น ข้อมูลจากการบอกเล่า หรือประสบการณ์ส่วนตัวหรือข้อคิดเห็น           
จากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาต่อไป 

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

๓. ความน่าเชื่อถือสูง คือ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่มีการสุ่มตัวอย่าง ควบคุมตัวแปร การศึกษา
แบบนี้จะไม่จ าเพาะเจาะจง และจะมีการเปรียบเทียบค่อนข้างดีกว่าแบบที่ ๒ 

ขั้นตอนการประเมินบนพื้นฐานของหลักฐาน 
๑. ระบุประเด็นการประเมิน เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ระบบการวัดและ

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

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

ส านักการศึกษา/กองการศึกษา ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ก ากับดูแลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และเผยแพร่นวัตกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในอย่างต่อเนื่อง 

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



๔๑ 
 

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

ระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่ง           
เพ่ือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

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

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

๕. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 ระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
          ระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามความเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษา และประเมินให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษานั้น 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด 
แสดงให้เห็นว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด                 
มีบทบาทการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีการด าเนินงานทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับหน่วยงานต้นสังกัด ตามรายละเอียด ดังนี้ 

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

และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
๕.  น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสถานศึกษา ก าหนดขั้นตอนการประเมิน ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
๒. เตรียมเอกสารเพ่ือการประเมิน 
๓. ระยะเวลาในการด าเนินการประเมิน 



๔๒ 
 

๔. การพิจารณาผลการประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
๕. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
ระยะเวลาในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 

๑. สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ หลังสิ้นสุดการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษานั้น 

๒. หน่วยงานต้นสังกัดและระดับจังหวัด ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษา
นั้น ก่อนเป็นภาคเรียนของปีการศึกษาถัดไป 

๓. ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
ของปีการศึกษานั้น 

 



๔๓ 
 

บทท่ี ๔ 
การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
 ๑. ความส าคัญของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวด ๖ มาตรา ๔๘ 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า      
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง                
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน               
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมท้ังกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี
เป็นภาพสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา  ท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงาน
ท้ังหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาสถานศึกษาและใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป  
  ๒. วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
เพื่อรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๒.๑ เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา           
ของสถานศึกษา 

2.๒ เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา            
อย่างต่อเนื่อง  

๒.3 เพื่อให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ใช้เป็น
ข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

๒.๔ เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของหน่วยงานต้นสังกัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  ๓. กระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
กระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการรวบรวมและสรุปผล ซึ่งเป็นขั้นตอน
ต่อเนื่องจากการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสะท้อนผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นการประเมิน  โดยมีกระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง           
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้  
 การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงาน ในการพัฒนา              
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงาน ท้ังหมดของสถานศึกษา  
ท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้น



๔๔ 
 

สังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณซน ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาสถานศึกษา และ รับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา อาจมีซื่อเรียกแตกต่างกันไป เซ่น รายงาน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา แต่ท้ังนี้จะมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบ ของรายงาน และจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน คือ เพื่อ
สะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนา คุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาภายใต้บริบทของ
สถานศึกษา ท้ังนี้ ประโยชน์ ในการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้ 
   ๑. ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ท้ังในด้านจุดเด่น 
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปีถัดไป 
   ๒. ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเซิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู
และผู้เกี่ยวช้องให้ความส าคัญและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน 
   ๓. ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวช้องทุกฝ่ายได้รับทราบผล การพัฒนาการจัด
การศึกษาชองสถานศึกษาท้ังในส่วนท่ีคืนและส่วนท่ีควรพัฒนา โดยมี การประซาสัมพันธ์ ในวงกว้างและให้               
การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
   ๔. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี
ฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา ท้ังระดับประเทศและระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   ๕. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
  4. ขั้นตอนการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มีขั้นตอนโดยสรุปได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งต้ังคณะท างาน 

 

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

 

เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา 
ให้ความเห็นขอบ 

 

รายงานและเปิดเผยต่อผู้เก่ียวข้อง 



๔๕ 
 

๑. แต่งต้ังคณะท างาน 
     สถานศึกษาควรแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และในกรณีท่ีเป็น
สถานศึกษาขนาดเล็กอาจก าหนดให้มีผู้รับผิดขอบการจัดท ารายงานประเมิน ตนเองของสถานศึกษาได้ตามความ
เหมาะสม 
   ๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
     การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีจะท าให้รายงานประเมิน ตนเองมี
ความสมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลสารสนเทศท่ีจะต้อง รวบรวมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน 
ได้แก่ ๑) ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา เซ่น จ านวนครู บุคลากร นักเรียน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูล
สภาพขุมซนโดยรวม ฯลฯ ๒) ข้อมูลท่ีเป็น ผลการประเมิน เซ่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผลการทดสอบระดับซาติของผู้เรียน หรือผลการทดสอบอื่น ๆ สรุปผลการประเมินจาก หน่วยงานภายนอกและ
ข้อเสนอแนะ ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคม ฯลฯ 
   ๓. เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
     สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ท้ังในเซิง
ปริมาณ และคุณภาพตามความเหมาะสม การน าเสนออาจเป็นความเรียง ตาราง ประกอบความเรียง การบรรยาย
ประกอบแผนภูมิ รูปภาพ หรือกราฟ ฯลฯ ตามบริบทของ สถานศึกษา โดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย น าเสนอท้ัง
ข้อมูลเซิงปริมาณและเซิงคุณภาพ สาระ ส าคัญอาจแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้  
     ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
     น าเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้เหมาะสมเป็นไปตามสภาพจริง ประกอบด้วย 
จ านวนบุคลากร จ านวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับข้ัน ผลการทดสอบระดับชาติ ฯลฯ อาจน าเสนอ
ในรูปของตาราง แผนภูมิภาพ กราฟ ฯลฯ 
     ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
     น าเสนอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน โดยแต่ละ 
มาตรฐานน าเสนอในประเด็น กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน จุดเด่น และจุดควร พัฒนา ซึ่งในการเขียน 
จุดเด่นของสถานศึกษา จะแสดงถึงผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา เซ่น              
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ท่ีมีความโดดเด่น ภาคภูมิใจ เป็น
ท่ียอมรับ ของขุมซน และสังคม ส่วนการเขียนจุดท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษา จะแสดงถึงการด าเนินงาน ในด้านต่าง  ๆเพื่อพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
     ส่วนท่ี ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ  
     น าเสนอสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยน าภาพรวมจากการ ประเมินท้ัง 
๔ มาตรฐาน มาน าเสนอในรูปแบบของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังน าเสนอ แนวทาง            
การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ  
     ส่วนท่ี ๔ ภาคผนวก 
     น าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ แบบย่อ ๆ  



๔๖ 
 

 ๔. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นขอบ 
  หลังจากเขียนรายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์ สถานศึกษาจะต้องน าเสนอ คณะกรรมการ
สถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อรับรองผลการประ กัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 5. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เก่ียวข้อง 
  เมื่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้รับความเห็นขอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะต้องรายงานและเปิดเผยผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ชุมซน ท้องถิ่น ซึ่งสามารถด าเนินการได้
หลากหลายวิธีตามความ เหมาะสม เซ่น การลง Website ของสถานศึกษา จุลสาร อนุสาร แผ่นพับ รายงานเสียง
ตามสาย และช้ีแจงในการประชุม เป็นต้น 
๔. องค์ประกอบของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ควรมีสาระส าคัญ 
ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และวิธีหรือแนวทาง          
การปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา 
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย  

1) ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ ท่ีต้ัง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
2) แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
3) ข้อมูลต่างๆ ของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลครู

และบุคลากรของสถานศึกษา ข้อมูลด้านหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี ข้อมูลด้าน
งบประมาณ และข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

4) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

5) เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในระดับต่างๆ  นอกสถานศึกษา ในรอบปีการศึกษา 

6) สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
7) การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุง 

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1) มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2) มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3) มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4) ผลการประเมินภาพรวม 
 
 



๔๗ 
 

  ส่วนท่ี 4 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
1) จุดเด่น 
2) จุดควรพัฒนา 
3) แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
4) ความต้องการการช่วยเหลือ 

  ส่วนท่ี 5 ภาคผนวก 
    หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ 
 ๔. ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report :SAR) 
  แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ ได้เสนอ ตัวอย่างรูปแบบการน า
ข้อมูลท่ีเป็นส่วนของข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีไ ด้จาก
การเก็บรวบรวมมาจากหลายแหล่ง เซ่น ข้อมูล จากการสังเกต การสัมภาษณ์ ร่องร่อยการท างานเซิงประจักษ์ 
ฯลฯ โดยน าเสนอในรูปแบบ ตาราง กราฟ แผนภาพ หรือการสรุปเนื้อหาสาระ ท่ีส าคัญ ซึ่งจะเน้นการเขียนให้          
มคีวามกระซับ ซัดเจน และส่ือความหมายได้เข้าใจง่าย รวมท้ังการน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพ การจัด 
การศึกษา ในรอบปีท่ีผ่านมา ท้ังในด้านจุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา และ ความต้องการการช่วยเหลือ 
ซึ่งจะท าให้น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในปีถัดไป 
  ตัวอย่างท่ีน าเสนอในรายงานการประเมินตนเองในเอกสารฉบับนี้ ยกตัวอย่างการน าเสนอมีท้ัง 
ในลักษณะ ท่ีเป็นความเรียง แผนภูมิ รูปภาพ กราฟ ท้ังนี้ สถานศึกษาสามารถปรับประยุกต์วิธีการ เขียน
รายละเอียดในเนื้อหาสาระของรายงานการประเมินตนเองได้อย่างหลากหลาย เพื่อความสอดคล้องกับ              
การด าเนินงานและข้อมูลส าคัญท่ีควรน าเสนอของสถานศึกษาได้ 

 



๔๘ 
 

บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
 
ผู้จัดท า : ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

เนื้อหารายงานประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
 บทน า (ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา) 
   - ช่ือโรงเรียน ท่ีอยู่ 
   - ช่ือผู้บริหาร 
   - จ านวน พนักงานครู พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า และนักเรียน 
   - สภาพบริบทโรงเรียนท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พอสังเขป 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 ผลการประเมินตนเอง อธิบาย ๓ เรื่องได้แก่ 

๑. การจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานใดในปัจจุบัน 
๒. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๓. สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานท่ีดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ 

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

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
 วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา 
  ๑. ช่ือผลงาน 
  ๒. วัตถุประสงค์ 
  ๓. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๔. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินงาน 
  ๕. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๖. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
  ๗. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลท่ีได้รับ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 
สรุปผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา โรงเรียน……………. ประจ าปีการศกึษา.............. 

 

 ตามท่ีโรงเรียน.....................................................ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
.................ตามระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา       
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดน้ีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังน้ี 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 
             มีคุณภาพระดับ ……………………… 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             มีคุณภาพระดับ ……………………… 



๕๐ 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียน ........................................................ ต้ังอยู่เลขท่ี. ............. หมู่ท่ี……..ต าบล............................ 
อ าเภอ.....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์……………โทรศัพท์....................โทรสาร........................ ...... 
E-mail :………….....…….........................……… Website : …............................................……………………..............… 
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ...................................................อ าเภอ................................จังหวัด........................... 
เปิดสอนระดับช้ัน…………..…………………….….ถึงระดับช้ัน…………………..…………….. จ านวน.......................ห้องเรียน 
โรงเรียนมีเนื้อที่…….…………..ไร่………………..…ตารางวา   
  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 

 
 
 
  
 
 
 



๕๑ 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….……………………สาขา……………………...........................………………….………. 
โทรศัพท์..............................................e-mail…………………………………………….………………...................……….. 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ .......................... จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ....... ปี ........ เดือน 
  ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน  .................. คน 
   ๒.๑ ช่ือ-สกุล ............................................. วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….………………
สาขา………………….......………โทรศัพท์...................................e-mail………………………………….......................... 
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ...................................................................... 
   ๒.๒ ช่ือ-สกุล ............................................. วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….………………
สาขา………………….......………โทรศัพท์...................................e-mail………………………………….......................... 
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ...................................................................... 
   ๒.๓ ช่ือ-สกุล ............................................. วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….………………
สาขา………………….......………โทรศัพท์...................................e-mail…………………………………..........................
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ...................................................................... 
   ๒.๔ ช่ือ-สกุล ............................................. วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………….………………
สาขา………………….......………โทรศัพท์...................................e-mail………………………………….......................... 
รับผิดชอบฝ่าย(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ...................................................................... 
  
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑          
๒          
๓          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          

 ฯลฯ         
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 3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าทีส่อน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ช้ัน 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑          
๒          
 ฯลฯ         

 3.3  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
๑        
๒        
 ฯลฯ       

 3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ      
- รองผู้อ านวยการ      

รวม      
2. สายงานการสอน      

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

รวม      
3. สายงานสนับสนุนการสอน      

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

รวม      
รวมทั้งสิ้น      
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  3.4.12 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย    
ภาษาไทย    
คณิตศาสตร์    
วิทยาศาสตร์    
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
สุขศึกษาและพลศึกษา    
ศิลปะ    
การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
ภาษาต่างประเทศ    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  100  
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๑ ท้ังส้ิน ……………คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

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

  อ.๒ (.......ขวบ)      

  อ.๓ (.......ขวบ)      

รวม      

ป.๑      

ป.๒      

ป.๓      

ป.๔      

ป.๕      

ป.๖      

รวม      

ม.๑      

ม.๒      

ม.๓      

ม.๔      

ม.๕      

ม.๖      

รวม      

รวมทั้งสิ้น      

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

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = ………….. : ………..… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = ………….. : ………..… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = ………….. : ………..… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.2 จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา ................ -  ................ 
 

30

25

24

35

20

23

20

26

15

อน บาล  

อน บาล  

อน บาล  

เปรียบเทียบ  าน นน กเรียนระ  บ   นอน บาล
ป การศึกษา   59       
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4.3

2.5

3.5

3.5

3.5

3.5

2.4

4.4

1.8

1.8

1.8

1.8

2

2

3

3

3

3

ประถม   

ประถม   

ประถม   

ประถม   

ประถม   

ประถม   

เปรียบเทียบ  าน นน กเรียนระ  บ   นประถมศึกษา
ป การศึกษา            
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4.3

2.5

3.5

2.4

4.4

1.8

2

2

3

ม  ยม   

ม  ยม   

ม  ยม   

เปรียบเทียบ  าน นน กเรียนระ  บ   นม  ยมศึกษาตอนปลาย
ป การศึกษา   59       

                              

 
 

4.3

2.5

3.5

2.4

4.4

1.8

2

2

3

ม  ยม   

ม  ยม   

ม  ยม   

เปรียบเทียบ  าน นน กเรียนระ  บ   นม  ยมศึกษาตอนต น
ป การศึกษา            
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศกึษา (ปกีารศกึษาที่ผ่านมา) 
 5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
         ผลพัฒนาการเด็กระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1  

ระดับชั้น 
จ านวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปทีี ่1/1         
ชั้นอนุบาลปทีี ่1/2         

ฯลฯ         
รวม          

ค่าเฉลี่ย          
สรุประดับคณุภาพ         
สรุปพัฒนาการ         
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ผลพัฒนาการเด็กระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 

ระดับชั้น 
จ านวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/1         
ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/2         

ฯลฯ         
รวม          

ค่าเฉลี่ย          
สรุประดับคณุภาพ         
สรุปพัฒนาการ         
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ผลพัฒนาการเด็กระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3  

ระดับชั้น 
จ านวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปทีี ่๓/1         
ชั้นอนุบาลปทีี ่๓/2         

ฯลฯ         
รวม          

ค่าเฉลี่ย          
สรุประดับคณุภาพ         
สรุปพัฒนาการ         

 

 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
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5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน(ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา.................... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

การเรียน
เฉลี่ยระดับ 
3  ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ท่ีเข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย            
2. คณิตศาสตร์            
3. วิทยาศาสตร์            
4. สังคมศึกษา ฯ            
5. ประวัติศาสตร์            
6. สุขศึกษาและพลศึกษา            
7. ศิลปะ            
8. การงานอาชีพฯ            
9. ภาษาต่างประเทศ            

รวม            
ร้อยละ 100           

 

 



๖๓ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

การเรียน
เฉลี่ยระดับ 
3  ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย            
2. คณิตศาสตร์            
3. วิทยาศาสตร์            
4. สังคมศึกษา ฯ            
5. ประวัติศาสตร์            
6. สุขศึกษาและพลศึกษา            
7. ศิลปะ            
8. การงานอาชีพฯ            
9. ภาษาต่างประเทศ            

รวม            
ร้อยละ 100           
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

การเรียน
เฉลี่ยระดับ 
3  ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย            
2. คณิตศาสตร์            
3. วิทยาศาสตร์            
4. สังคมศึกษา ฯ            
6. สุขศึกษาและพลศึกษา            
7. ศิลปะ            
8. การงานอาชีพฯ            
9. ภาษาต่างประเทศ            

รวม            
ร้อยละ 100           
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ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานผู้เรยีนระดบัชาติ (National Test : NT)  
6.1 ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 ประจ าปกีารศกึษา 2561 

6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดบั 
 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 

ระดับโรงเรียน     

ระดับจังหวัด     

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.ท้ังหมด)     

ระดับประเทศ     
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6.1.1 เปรียบเทยีบผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานผูเ้รียนระดบัชาติ 
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปกีารศกึษา 2560 – 2561 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา    

ด้านค านวณ    

ด้านเหตุผล    

รวมความสามารถท้ัง 3 ด้าน    
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เปรียบเทียบผลการประเมินการท สอบ  ามสามารถ   น านผ  เ รียนระ  บ าติ 

(National Test : NT)  ละร อยละผลต างระ   างป การศึกษา            
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๗.  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ (O-NET)  
7.1 ระดบัช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ประจ าปกีารศกึษา 2561 

7.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดบั 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน      

ระดับจังหวัด      

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)      

ระดับประเทศ      
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7.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน(O-NET) ช้ันประถมศกึษาปทีี่ 6 
ระหว่างปกีารศกึษา 2559 – 2561 

 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย    

คณิตศาสตร์    

วิทยาศาสตร์    

สังคมศึกษา    

ภาษาอังกฤษ    

 

53.77

45.14

51.17

50.04

50.04

49.76

41.70

51.75

47.74

47.74

0.00 20.00 40.00 60.00

       

          

           

          

          

เปรียบเทียบผลการท สอบระ  บ าติ
ข  น   น าน (O-NET)    น ป  

ระ   างป การศึกษา            

  …   … 
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7.2 ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปกีารศกึษา 2561 
7.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดบั 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน      

ระดับจังหวัด      

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)      

ระดับประเทศ      
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7.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 3 
ระหว่างปกีารศกึษา 2560 – 2561 

 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย    

คณิตศาสตร์    

วิทยาศาสตร์    

สังคมศึกษา    

ภาษาอังกฤษ    

 

53.77

45.14

51.17

50.04

50.04

49.76

41.70

51.75

47.74

47.74

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

       

          

           

          

          

เปรียบเทียบผลการท สอบระ  บ าติข  น   น าน (O-NET)    น 
ม  

ระ   างป การศึกษา            
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7.3 ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปกีารศกึษา 2561 
7.3.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดบั 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน      

ระดับจังหวัด      

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)      

ระดับประเทศ      
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7.3.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา
ปทีี่ 6 ระหว่างปกีารศกึษา 2560 – 2561 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย    

คณิตศาสตร์    

วิทยาศาสตร์    

สังคมศึกษา    

ภาษาอังกฤษ    

53.77

45.14

51.17

50.04

50.04

49.76

41.70

51.75

47.74

47.74

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

       

          

           

          

          

เปรียบเทียบผลการท สอบระ  บ าติข  น   น าน (O-NET)    น ม  
ระ   างป การศึกษา            
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7.3.3 ข้อมูลนกัเรยีนด้านอ่ืนๆ  

 ท่ี รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  รวมท้ังรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

  

๒. จ านวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

  

๓. จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม   
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   
๕. จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ   
๖. จ านวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
๗. จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)   
๘. จ านวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐   
๙. จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน   

๑๐. จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ปฐมวัย   
                                          ประถมศึกษา   
                                          มัธยมศึกษาตอนต้น   
                                          มัธยมศึกษาตอนปลาย   

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด  
 
6. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ท่ี รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน ……..... หลัง 
๒. อาคารประกอบ ……..... หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม ……..... หลัง 
๔. สระว่ายน้ า ……..... สระ 
๕. สนามเด็กเล่น ……..... สนาม 
๖. สนามกีฬา ……..... สนาม 
๙. ฯลฯ  
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
11.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ …..…มีประชากรประมาณ ...... คน บริเวณใกล้เคียง

โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ .....................อาชีพหลักของชุมชน คือ …………..…….… ส่วนใหญ่นับถือศาสนา .......... 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ........ 

11.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ………อาชีพหลัก คือ ...........................ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา……..ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ......... บาท 

11.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส………………………………………………………………………………………………………...................………
……………………………………………………………………………………………….........................................................…………… 

ข้อจ ากัด………………………………………………………………………………………………………................……
………………………………………………………………………………………………….........................................................………… 
 (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเส่ือมโทรม โรงงาน ฯลฯ) 

 
8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียน ……………………………….. จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕46 (ถ้าด าเนินการตาม
หลักสูตรอื่นๆให้ใส่หลักสูตรอื่นๆ ด้วย) โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง
ดังนี้ 

10.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย (ใส่โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา) 
……………………………………………………………………………………………………….................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….................................................................. 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง/ปี* 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย       
คณิตศาสตร์       
วิทยาศาสตร์       
สังคมศึกษา       

- ประวัติศาสตร์       
สุขศึกษาและพลศึกษา       
ศิลปะ       
การงานอาชีพและเทคโนโลยี       
ภาษาต่างประเทศ       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

รวมชั่วโมง       
 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนท้ังปี  เท่ากับ ................. ช่ัวโมง 
 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่......................................... 
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10.2 ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนชั่วโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย       
คณิตศาสตร์       
วิทยาศาสตร์       
-  ฟิสิกส์       
- เคมี       
- ชีววิทยา       
- วิทยาศาสตร์กายภาพ       
สังคมศึกษา       
- ประวัติศาสตร์       
สุขศึกษาและพลศึกษา       
ศิลปะ       
การงานอาชีพและเทคโนโลยี       
ภาษาต่างประเทศ       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

รวมชั่วโมง       
 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนท้ังปี  เท่ากับ ................. ช่ัวโมง 
 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่......................................... 

 
หมายเหตุ : *การจัดโครงสร้างรายวิชา ให้ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
11.1 ห้องสมุดมีพื้นท่ีขนาด ....... ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน …… เล่ม มีวารสาร/หนังสือพิมพ์

ให้บริการจ านวน...........ฉบับ/วัน/สัปดาห์/เดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ……………………………..
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน...........เครื่อง มีจ านวนนักเรียนท่ีใช้
ห้องสมุด (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) เฉล่ีย..... .. คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ..... ......ของนักเรียนท้ังหมด มีการ
ให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉล่ีย...........คน ต่อปี (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

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

  4)  ห้องอื่นๆ (ระบุ).......................         จ านวน ………………. ห้อง 
11.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมด จ านวน .................... เครื่อง จ าแนกเป็น 

  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน ………………. เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน ………………. เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนท่ีใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาท่ีร ายงาน)   
เฉล่ีย...........คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ............ ของนักเรียนท้ังหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน)  จ านวน ………………. เครื่อง 

11.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 

 

 
 

ฯลฯ 

 

11.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 

 

 
 

ฯลฯ 

 

11.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

ที่ ช่ือ-สกุล ให้ความรู้เรือ่ง จ านวนคร้ัง/ปี 

๑. 
๒. 
 

 
 

ฯลฯ 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
12.1 ผลงานดีเด่น 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

สถานศึกษา 
 

  

ผู้บริหาร (ระบุช่ือ) 
 

  

ครู (ระบุช่ือ) 
 

  

นักเรียน (ระบุช่ือ) 
 

  

 

 12.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ 
(ระดับปฐมวัย/การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

ที่ 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หรือระดับความส าเร็จ 

  
 
 
 
 

 

 

๑2.๓ โครงการ/กิจกรรมพิ เศษ ท่ีด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่  
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................ ........................... 
 



๗๘ 
 

11. ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษาในปีทีผ่่านมา ปกีารศกึษา.......(ปีการศกึษาที่แล้ว) 
13.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

   

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    
มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่

เป็นมาตรการเสริม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
   

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย    
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย    
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย          
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย    
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น    
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
   

  

* ให้ระบุค่าเฉล่ียคะแนนท่ีได้  
**  ให้ระบุระดับคุณภาพ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
***  ให้ระบุสรุปผลการประเมิน ได้แก่ ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน  
 
จุดเด่น ....................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 



๗๙ 
 

 ๑3.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

   

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้ เ รียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
   

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่

เป็นมาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน  
   

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์      
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน    
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
   

มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

   

มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ    
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น        
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรั บของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
   

  

* ให้ระบุค่าเฉล่ียคะแนนท่ีได้  
**  ให้ระบุระดับคุณภาพ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
***  ให้ระบุสรุปผลการประเมิน ได้แก่ ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน  
 

จุดเด่น ....................................................................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา ......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................. 



๘๐ 
 

12. ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 
๑4.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย    
ตัวบ่งชี้ที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย    
ตัวบ่งชี้ที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย    
ตัวบ่งชี้ที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย    
ตัวบ่งชี้ที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด า เ นินงานโครงการ พิเศษเ พ่ือส่ ง เสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

   

คะแนนรวม    
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ...................คะแนน  มีคุณภาพระดับ................   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ......................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 



๘๑ 
 

 ๑4.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    
ตัวบ่งชี้ที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง                       
ตัวบ่งชี้ที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น    
ตัวบ่งชี้ที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
   

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด า เ นินงานโครงการ พิเศษเ พ่ือส่ ง เสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

   

คะแนนรวม    
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ...................คะแนน  มีคุณภาพระดับ................   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ......................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
 



๘๒ 
 

13. การน าผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษามาใช้ในการปรบัปรุงและพฒันา
คณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  

     ............................................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................................................................  
 
14. การพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
 16.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียน………………………………..................…….ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น …………… ฝ่าย 
โดยแบ่งเป็น ฝ่าย……………………………………..……………………….….……....................................................................... 
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ………………………………………………………………………………..…….. 
(เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA, SBM, SBMLD, เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ) และอธิบายการน ามาใช้ใน
บริบทของสถานศึกษา 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน.................……………. 
      

 
             
   
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน……………… 
 
 



๘๓ 
 

 16.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 
 

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

 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

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

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

ฯลฯ 

 

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

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

ฯลฯ 

 

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

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

ฯลฯ 

 

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

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

ฯลฯ 

 

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

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

ฯลฯ 

 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
……………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
……………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
……………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………… 



๘๔ 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 

1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

 1.1 ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 

 ระดับคุณภาพ............. 
 กระบวนการพฒันา..................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ผลการด าเนินงาน....................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
  

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 .................................................................................................................................................... 
 จุดเด่น.......(เขียนสรุปผลการด าเนินงานท่ีสะท้อนคุณภาพ)........................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
 จุดท่ีควรพัฒนา......(เขียนข้อเสนอแนะท่ีสะท้อนคุณภาพในประเด็นส าคัญๆ)............................ 
 .................................................................................................................................................... 
 นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี…………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ข้อเสนอแนะ................................(เขียนข้อเสนอแนะท่ีสามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อ 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น)........................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ............. 
 กระบวนการพฒันา.................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ผลการด าเนินงาน...................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................. 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 .................................................................................................................................................... 
 จุดเด่น.......(เขียนสรุปผลการด าเนินงานท่ีสะท้อนคุณภาพ)........................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
 จุดท่ีควรพัฒนา......(เขียนข้อเสนอแนะท่ีสะท้อนคุณภาพในประเด็นส าคัญๆ)............................ 
 .................................................................................................................................................... 
 นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี…………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ข้อเสนอแนะ................................(เขียนข้อเสนอแนะท่ีสามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อ 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น)........................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 



๘๕ 
 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ............. 
 กระบวนการพฒันา..................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ผลการด าเนินงาน....................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
  

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 .................................................................................................................................................... 
 จุดเด่น.......(เขียนสรุปผลการด าเนินงานท่ีสะท้อนคุณภาพ)........................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
 จุดท่ีควรพัฒนา......(เขียนข้อเสนอแนะท่ีสะท้อนคุณภาพในประเด็นส าคัญๆ)............................ 
 .................................................................................................................................................... 
 นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี…………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ข้อเสนอแนะ................................(เขียนข้อเสนอแนะท่ีสามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อ 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น)........................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 
  แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
  (เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน) 

๑. ............................................................................................................................................... 
๒. ............................................................................................................................................... 
๓. ............................................................................................................................................... 

 
 ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

  (เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน) 
๑. ............................................................................................................................................... 
๒. ............................................................................................................................................... 
๓. ............................................................................................................................................... 

 

  ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 (เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน) 
๑. ............................................................................................................................................... 
๒. ............................................................................................................................................... 
๓. ............................................................................................................................................... 

 

 



๘๖ 
 

 1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ............. 
 กระบวนการพฒันา....................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ผลการด าเนินงาน........................................................................................................................ 
 ..................................................................................................................................................... 
  

 ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 .................................................................................................................................................... 
 จุดเด่น.......(เขียนสรุปผลการด าเนินงานท่ีสะท้อนคุณภาพ)....................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 จุดท่ีควรพัฒนา......(เขียนข้อเสนอแนะท่ีสะท้อนคุณภาพในประเด็นส าคัญๆ)............................ 
 .................................................................................................................................................... 
 นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี…………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ข้อเสนอแนะ................................(เขียนข้อเสนอแนะท่ีสามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อ 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น)........................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ............. 
 กระบวนการพฒันา..................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 ผลการด าเนินงาน........................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 .................................................................................................................................................... 
 จุดเด่น.......(เขียนสรุปผลการด าเนินงานท่ีสะท้อนคุณภาพ)........................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
 จุดท่ีควรพัฒนา......(เขียนข้อเสนอแนะท่ีสะท้อนคุณภาพในประเด็นส าคัญๆ)............................. 
 .................................................................................................................................................... 
 นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี…………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ข้อเสนอแนะ................................(เขียนข้อเสนอแนะท่ีสามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อ 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น)........................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 



๘๗ 
 

 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ............. 
 กระบวนการพฒันา..................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 ผลการด าเนินงาน....................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 .................................................................................................................................................... 
 จุดเด่น.......(เขียนสรุปผลการด าเนินงานท่ีสะท้อนคุณภาพ)........................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
 จุดท่ีควรพัฒนา......(เขียนข้อเสนอแนะท่ีสะท้อนคุณภาพในประเด็นส าคัญๆ)............................. 
 .................................................................................................................................................... 
 นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี…………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ข้อเสนอแนะ................................(เขียนข้อเสนอแนะท่ีสามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อ 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น)........................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
   
  แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
  (เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน) 

๔. ............................................................................................................................................... 
๕. ............................................................................................................................................... 
๖. ............................................................................................................................................... 

 
 ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

  (เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน) 
๔. ............................................................................................................................................... 
๕. ............................................................................................................................................... 
๖. ............................................................................................................................................... 

 

  ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 (เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน) 
๔. ............................................................................................................................................... 
๕. ............................................................................................................................................... 
๖. ............................................................................................................................................... 

 
 



๘๘ 
 

ส่วนที่ ๓ 
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏบิตัิที่เปน็เลศิ” ส าหรบัสถานศกึษา (ถ้ามี) 
 

องค์ประกอบของการท ารายงาน ประกอบด้วย 
  ๑. ช่ือผลงาน 
  ๒. วัตถุประสงค์ 
  ๓. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๔. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
  ๕. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๖. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
  ๗. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลท่ีได้รับ 
 
แนวทางการพิจารณา มีดังนี้ 
  ๑. วิธีปฏิบัตินั้นด าเนินการบรรลุผลได้สอดคล้องกับความคาดหวังของชุมชนหรือผู้ปกครองท่ีมีต่อ
สถานศึกษา หรือเป็นวิธีปฏิบัติท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับทุกคนในสถานศึกษาได้ 
  ๒. วิธีปฏิบัตินั้นผ่านกระบวนการน าไปใช้อย่างเป็นวงจร จนเห็นผลอย่างชัดเจนว่า ท าให้เกิดคุณภาพสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ วิธีปฏิบัตินั้นมีกระบวนการ PDCA จนเห็นแนวโน้มของตัวช้ีวัด
ความส าเร็จท่ีดีขึ้น 
  ๓. สถานศึกษาสามารถบอกเล่าถึงวิธีปฏิบัตินั้นได้ว่า “ท าอะไร” (What) “ท าอย่างไร” (How) และ 
“ท าไมจึงท า หรือ ท าไมจึงไม่ท า” (Why) 
  ๔. ผลลัพธ์จากวิธีปฏิบัตินั้น เป็นไปตามองค์ประกอบ ข้อก าหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ 
  ๕. วิธีปฏิบัตินั้น สามารถระบุได้ว่า เกิดจากปัจจัยส าคัญท่ีชัดเจน และปัจจัยนั้นก่อให้เกิดการปฏิบัติ             
ท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 
  ๖. วิธีปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เช่น การเล่าเรื่อง (Storytelling) ในการถอด
บทเรียนจากการด าเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 
ชื่อผลงาน (Best Practices) …………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าส าคัญ  ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
ประจ าปีการศึกษา.......................... 
1. บทน า 
กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพทั่วไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย   

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

 

2. แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ 
ขั้นที่ 1 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขั้นที่ 2 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขั้นที่ 3 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
ขั้นที่ 4 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขั้นที่ 5 (ระบุวิธีปฏิบัติ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(หากมีมากกว่า 5 ขั้นตอนสามารถระบุวิธีท่ีปฏิบัติเพิ่มเติมได้) 
 

ล าดับข้ันตอนกระบวนการ 
(เขียนเป็น Flow Chart) 

ข้อ 2 เป็นการน าเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครอบคลุม ท าอะไร (What) ท าอย่างไร (How) และ ท าไมจึงท า (Why)   
อาจเขียนเป็น 2  ส่วน  ส่วนแรกคือ ข้ันตอนการด าเนินงาน ส่วนที่สอง คือ แผนภูมิของระบบงานที่ท า วิธีการและนวัตกรรม
ที่เป็น Best Practices หรือ อาจเขียนบอกเล่าข้ันตอนการด าเนินงานจนส าเร็จเป็นผลงานที่ดีเลิศเป็นความเรียงก็ได้ 
 
 
 

ข้อ 1 บอกถึงสภาพที่เป็นอยู่ของโรงเรียนความต้องการ
พัฒนา หรือแก้ปัญหา  และเมื่อน ากระบวนการหรือวิธีหรือ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ ท าให้เกิดผลส าเร็จอะไรบา้ง 
(การเขียนในส่วนน้ี ควรเขียนให้เร้าความสนใจ) 



๙๐ 
 

3.  ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ  
 ระบผุลการด าเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวชีว้ัดท่ีก าหนดท้ังเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................................... 
เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อ3 ผลการด าเนินงาน (ดีแค่ไหน) ทั้งน้ี ควรเน้น ตัวชี้วัดส าคัญต่างๆ ที่แสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจใช้
แผนภูมิหรือกราฟ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานจนเกิดผลส าเร็จ และอาจมีแผนงานในอนาคตด้วยก็ได้ 
 

๔.  ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อ ๔  กล่าวถึง สิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่ท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ รวมทั้งข้อพึงระวังมีอะไรบ้าง  วิธีหรือแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือองคค์วามรู้ที่แสดงถึงรปูแบบ วิธีการที่ดีที่สุดในการด าเนินงานที่เกิดจากการปฏิบัติจริง                 
มีการตรวจสอบและประเมินผลจนประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย สามารถศึกษาเรียนรู้แนวคิดและ องค์ความรู้ของวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ แล้วน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีมาตรฐานได้ 

 
๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
6.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

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



๙๑ 
 

ภาคผนวก 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ท่ีแสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับสถานศึกษา (จากเวบไซต์

http://www.localschool.in.th) 
 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

ฯลฯ 
 
 

 



คณะท ำงำน 
 

คณะท่ีปรึกษำ 
๑. นายสุทธิพงษ์     จุลเจริญ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๒. นายทวี เสริมภักดีกุล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๓. นายมนัส สุวรรณรินทร์    ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

รำยชื่อคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
๑. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

     สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ๒. นายวีรพัฒน์ กุดแถลง  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ 
       และนอกระบบ 

     สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 ๓. นายวิเชียร นุ้ยเย็น ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
       สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   
 ๔. นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       สังกัดเทศบาลนครรังสิต  จังหวัดปทุมธานี 

๕. นางสาวนันทากร คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
       สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

๖. นางวิภาดา จารุพนานนท์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
       สังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ๗. นางสาวศศิกาญจน์    โพธิ์ลังกา ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
       สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๘. นางรังสิมา     จันทะโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
       สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 ๙. นางจรรยารักษ ์  โพธิ์ทองงาม    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
       สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑๐. นายจักรพันธ ์  เศษสรรพ์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
       สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 ๑๑. นางสลิลนา  ภูมิพาณิชย์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
       สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 ๑๒. นางกิ่งแก้ว  ใหม่สุวรรณ   ครูเช่ียวชาญ 
       สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 ๑๓. นางสาวปราณี  เก่งการณ์   ครูช านาญการพิเศษ 
       สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 ๑๔. นางดารา  มีรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ 
       สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 



 
 
 ๑๕. นางสาววัลยา  เกษมศิริ  ครูช านาญการ 
       สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 ๑๖. นางสาวศิริรักษ์  นาคะ  ครูช านาญการ 
       สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 ๑๗. นางสาวภาวิดา  ทรงไชยธราเวช  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
       สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ๑๘. นายกานต์กวี   นครขวาง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
       สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ๑๙. นายสุเมธ   สังข์ทอง  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาท้องถิ่น 
       สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 

 

 




