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ประเมินคุณภาพภายนอก        
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต๔ ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๓๖ หมู่ ๑๑  
ถนน  เชียงใหม่–ฮอด ต าบลหนองควาย  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีเขตพ้ืนที่บริการ ๑ ต าบล  คือ ต าบลหนองควาย  และในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนได้รับนักเรียนที่อยู่ในเขตบริการใกล้เคียงอีก ๒ ต าบล คือ ต าบลสันผักหวาน ต าบลบ้านแหวน 
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองที่อยู่นอกเขตบริการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน คือ 
ต าบลบ้านปง ต าบลน้ าแพร่ และจากต าบลแม่เหียะซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 

 
แผนที่แสดงท่ีตั้งและเขตบริการของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 



๒ 

สภาพทั่วไปของชุมชน 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นสังคมที่ก าลังพัฒนาสู่ความเป็นชุมชน ทุกหมู่บ้านในต าบลหนอง
ควาย มีลักษณะของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้านที่คล้ายคลึงกัน โดยภายในหมู่บ้านมีความ
สามัคคีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเป็นอย่างดี  โดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี  ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครู  กองทุนสมพงษ์พัฒนา  
ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้โรงเรียนยังมี
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่พร้อมจะสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน  เช่น วัดต้นเก๋วน  
วัดสันป่าสัก (วรอุไร)  วัดร้อยจันทร์  วัดขุนเส หมู่บ้านเหมืองกุง (ปั้นหม้อ)  ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่  เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

ส่วนข้อจ ากัดของโรงเรียนนั้น  เนื่องจากผู้ปกครองที่น าลูกหลานมาเข้าเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  หัตถกรรมและเกษตรกรรม จึงมีรายได้ไม่แน่นอน  อีกท้ังส่วนหนึ่งเป็นแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน  ทางโรงเรียนต้องให้การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา   

 
สภาพบริบทของโรงเรียน 
จุดเด่น 

๑. โรงเรียนมีกระบวนการท างานที่เป็นระบบเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม   และมีแนวคิดนอกกรอบ
แบบสร้างสรรค์  เพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพ  บุคลากรทุ่มเทแรงกาย  ก าลังทรัพย์  
ระดมพลังสมองในการพัฒนาโรงเรียน   ท าให้โรงเรียนบ้านสันป่าสักเป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้า  มีมาตรฐานสู่
ระดับสากลและผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ   ดังนั้นโรงเรียนควรได้รับการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

๒. ความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดนอกกรอบแบบสร้างสรรค์  และเปิด
โอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนใช้ความรู้  ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลอย่างเต็มความสามารถ   ใน
การที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นสากล 

๓. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ทั้งด้านอาคารสถานที่  บุคลากร 
ทรัพยากรต่าง ๆ  เพ่ือก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

๔. การท าให้วิกฤตเป็นโอกาส  ในสภาพความขาดแคลนบุคลากร   โดยเฉพาะบุคลากรชายในโรงเรียน
ที่มีจ านวนน้อย  ท าให้การด าเนินการบางกิจกรรมที่ต้องอาศัยก าลังจากบุคลากรชายเป็นไปด้วยความยากล าบาก  
จึงต้องหลอมรวมกิจกรรมเข้าด้วยกัน  และใช้วิทยากรในท้องถิ่น  ผู้ปกครองนักเรียน  ศิษย์เก่า  และพระ  เข้ามา
ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

๕. บุคลากรทุกฝ่ายมีความเห็นที่ตรงกันในเรื่องเกี่ยวกับการบูรณาการ ทั้งการบูรณาการระบบ การบูร
ณาการการเรียนการสอน เพราะจะท าให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการท างาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ท าให้เกิดพลังขับเคลื่อนให้งานบรรลุผลส าเร็จ 

๖. การได้รับความสนับสนุนจากชุมชนในการระดมทรัพยากร  งบประมาณ  บุคลากร   จากชุมชน  
หน่วยงานต่าง ๆ  ในการให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  
 สรุปจุดเด่นของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  คือโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส าคัญใน
ระดับประเทศหลายโครงการ  เช่น  โครงการเด็กเชียงใหม่ใจสุจริต   โครงการพลังงานเพ่ือชีวิต  ลดโลกร้อนด้วย
วิถีพอเพียง  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียนสามารถด าเนินการจนบรรลุผล



๓ 

ส าเร็จ  และได้รับรางวัล  โล่เกียรติยศ  ประกาศเกียรติคุณ   สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร  และสร้างคุณประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

โรงเรียนมีภาระงานมากทั้งงานด้านการจัดการศึกษา  งานสนองนโยบายจากต้นสังกัดและงานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  บางครั้งต้องเบียดบังเวลาในการเรียนการสอนปกติ  ท าให้การเรียนการสอนไม่เต็มบริบูรณ์ 
ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องแก้ปัญหาโดยใช้วิธีบูรณาการโครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยคาดหวังว่าในอนาคต  
จะต้องได้รับการพัฒนา  ดังนี้ 

๑. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนชั้นน าในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
๒. โรงเรียนจะต้องเตรียมพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและสู่สากล

ต่อไป 
๓. นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านสันป่าสักจะต้องเป็นคนมีคุณธรรม มีความรู้ และมีทักษะ

ชีวิต  สามารถเป็นผู้น าในสังคมได้ 
 

ความส าเร็จของสถานศึกษา ในระยะ ๔ ปี 
 การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  ท าให้มีการพัฒนาการ
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระยะ ๔ ปีที่ผ่านมาตามท่ีปรากฏรางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้ 
 
ปี ๒๕๕๘ 

๑. รางวัลสภานักเรียนต้นแบบ 
๒. รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
๓. รางวัลโรงเรียนต้นแบบพลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง ระดับดีเด่น 
๔. รางวัลโรงเรียนดีเด่น โครงการ “พลังงานเพ่ือชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” ประจ าปี ๒๕๕๘ 
๕. รางวัลชนะเลิศ โครงการชาวเชียงใหม่  สร้างสรรค์ ร่วมสร้างสุขสู่การเรียนรู้ ห่างไกลยาเสพติด 
๖. รางวัลชนะเลิศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
๗. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
๘. รางวัล“ครูต้นแบบ ต้นทางความรู้” ภายใต้โครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต  ลดโลกร้อน  ด้วยวิถี

พอเพียง” 
๙. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑  ระดับประเทศ  การสร้าง Webpage ประเภท Web 

Editor  ม.๑-๓ 
๑๐. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประเทศการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 

ป.๔-๖ 
๑๑. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประเทศ  โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอพต์

แวร์ ม.๑-๓ 
๑๒. รางวัลการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.๑-๓ ระดับประเทศ 



๔ 

ปี ๒๕๕๙ 
๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.๑-ม.๓ ระดับประเทศ 
๒. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.๔-๖ ระดับประเทศ   
๓. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.๑-๓ ระดับประเทศ 

 

ปี ๒๕๖๐ 
๑. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๘ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ 

ส านักงานคณะกรรมทการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ผ่านการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาด

เล็ก ประจ าปีการศึกษา 2560 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้อันดับที่ 2 ของระดับจังหวัดเชียงใหม่ 
๓. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ระดับประเทศ 

 ๔. รางวัลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง ๓ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 ๕. รางวัลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง ๓ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ในรายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และผลรวมทั้ง ๔ วิชา 

๖. รางวัลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในรายวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และผลรวมทั้ง ๔ วิชา 

๗. รางวัลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 3 ตามเป้าหมายของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ปี ๒๕๖๑ 
 ๑. รางวัลผลงานนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับภาคเหนือ จากศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 
 ๒. รางวัลโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก  กิจกรรมการตรวจนับการกักเก็บคาร์บอน
เครดิตของต้นไม้  จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 ๓. ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานดีเด่น เรื่อง สภาคุณธรรมน าจิต
อาสารักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

โครงสร้างการบริการงาน 

โรงเรียนบ้านสันป่าสักจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ได้รับการกระจาย
อ านาจ  โดยใช้ระบบ ToPSTAR เป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารงานทั้ง ๔ ด้าน ดังแผนผังโครงสร้างการบริหาร
และการจัดการศึกษา  ดังนี้
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ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 

ชมรมผู้ปกครองและครู-ชมรมศษิย์เก่า 

กลุ่มการบริหารวิชาการ กลุ่มการบริหารบุคคล กลุ่มการบริหารแผนและงบประมาณ กลุ่มการบริหารทั่วไป 

งาน งาน งาน งาน ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ 

 วิชาการ 
 กิจการนักเรยีน 
 วินัย -คุณธรรม

นักเรียน 
 แนะแนว 
 ช่วงช้ัน-สายชั้น 
 นิเทศภายใน 
 ประกันคณุภาพ

สถานศึกษา 
 

 การเรยีนรู ้
 ดูแลช่วยเหลือ   

นักเรียน 
 กิจกรรมนักเรียน 
 นิเทศภายใน 
 ประกันคณุภาพ

สถานศึกษา 

 บุคคล 
 แผนการก ากับ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

 การน าองค์กร 
 การ

บริหารงาน 
 ดูแลคณุธรรม     

จริยธรรมคร ู
 การพัฒนา

บุคลากร 
 

 นโยบายและแผน 
 การเงิน-การบัญชี 
 การพัสดุและสินทรัพย ์
 อาคารสถานท่ี 
 รายงานต้นทุนผลผลิต 
 รายงานการควบคมุ

ภายใน 

 การวางแผน
ยุทธศาสตร ์

 การเงิน-การบัญชี 
 การพัสดุและสินทรัพย ์
 การพัฒนาอาคาร

สถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 ธุรการ 
 ชุมชนสัมพันธ์ 
 ส่งเสริม

สนับสนุนและ
ประสานงาน
หนว่ยงานอ่ืน 

 ข้อมูล
สารสนเทศ 

 ชุมชนสัมพันธ์ 
 งานธุรการ    

โรงเรียน 
 สารสนเทศ 

คุณภาพนักเรียน 
Sanpasak  Model 



 

 

ส่วนที่ ๒ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ค ำอธิบำย และระดับคุณภำพ 

 
จากสภาพบริบทของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพ่ือให้เป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้  ประเมินได้จริง  สามารถ
สะท้อนคุณภาพการศึกษา  และผลการประเมินเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ  โดยเน้นที่
คุณภาพผู้เรียน  คุณภาพครู  คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา   สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  โรงเรยีนจึงได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้นคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา และคุณภาพครูที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 
รำยละเอียดแต่ละมำตรฐำนมีดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 
ค ำอธิบำย 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 

ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ   สังคมและสติปัญญา 
๑.๑ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 
เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตา

ประสานสัมพันธ์ได้ดี  พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กตามกิจกรรม “Brain Gym” และสนาม “BBL” 
สามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด   และระวังภัยจากบุคคลสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้   
เด็กมีอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใส  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนในการรอ

คอย  ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น  มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี  มีความ



๗ 
 

มั่นใจ  กล้าพูดกล้าแสดงออก  ช่วยเหลือแบ่งปัน  เคารพสิทธิ  รู้หน้าที่รับผิดชอบ  อดทนอดกลั้น  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมตามกิจกรรม “หนูน้อยวิถีพุทธ” และมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการ
เคลื่อนไหวตามเสียงเพลง  โดยแสดงท่าทางตามจินตนาการในการท ากิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  มีวินัยในตนเอง  ประหยัดและพอเพียง  

มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียนตามกิจกรรม “หนูจ๋าขยะลงถัง” มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย  เช่น  การไหว้  การยิ้มทักทาย  และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ตามกิจกรรม “ยิ้มใสไหว้สวย” 
และกิจกรรม “คารวะธรรม”  ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  เช่น  ความคดิ  พฤติกรรม
พ้ืนฐานครอบครัว  เชื้อชาติ ศาสนา  วัฒนธรรม เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรง  ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีตามกิจกรรม “สภานักเรียน”   

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได ้
เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและ

พยายามค้นหาค าตอบ  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย   มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด  การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ 
ได้ตามโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ  เช่น  งานศิลปะ  การเคลื่อนไหวท่าทาง  การเล่นอิสระ    
เป็นต้น  และใช้สื่อเทคโนโลยี  เช่น  แว่นขยาย  แม่เหล็ก  กล้องดิจิตอล ฯลฯ  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ 
 
การให้ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
ปานกลาง  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการ
พัฒนาเด็ก 

ดี  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  สูงกว่าร้อยละ ๘๐ 
ดีเลิศ  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  สูงกว่าร้อยละ ๘๐ 

 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  สูงกว่าร้อยละ ๘๐ และ
มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 พ่อแม่  ครอบครัว  ชุมชนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมของในการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก 

 
 



๘ 
 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 
ค ำอธิบำย 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ  ด้านครูและบุคลากร
ด้านข้อมูลสารสนเทศ  ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน  เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม  “Leader Model”  (สหมิตร ร่วมคิด ร่วมพัฒนา)  มีการก ากับ  ติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำนสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  โดย

สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ   เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติ  ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน  โดยจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่าน

การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มี

ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก   ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม  มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล   มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 

๒.๔ จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย   ส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม  เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ   มีมุมประสบการณ์หลากหลาย   มีสื่อการเรียนรู้ 
เช่น ของเล่น  หนังสือนิทาน  สื่อจากธรรมชาติ  สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีสื่อเพ่ือการ 
สืบเสาะหาความรู้ 

๒.๕ ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
ส ำหรับครู 

สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุและอุปกรณ์   เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 

 
 
 



๙ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น  ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

และบริบทของท้องถิ่น 
 สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพแต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ปานกลาง  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของท้องถิ่น 

 สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพแต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
ดี  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ

บริบทของท้องถิ่น 
 สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ

คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ

หลากหลาย 
 สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ดีเลิศ  สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 
 สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ

คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล   ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ

หลากหลาย 
 สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  การชี้แนะระหว่างการ

ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  บูรณาการการปฏิบัติงานและ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 

 สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ

คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล  ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ



๑๐ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
หลากหลาย 

 สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง  มีการ
ชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  บูรณาการ
การปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
ได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
ค ำอธิบำย 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  เต็มศักยภาพ  รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและ
สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส   จัดบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้   ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่าง
เป็นระบบ 

๓.๑ จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา   โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  ทั้งด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญา 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ครูจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์  ให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระท าและ

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยกิจกรรมโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด  อากาศถ่ายเท  ปลอดภัย  มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก  พ้ืนที่ส าหรับมุม

ประสบการณ์  มีการจัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การ
ดูแลต้นไม้  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ  ระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้  สื่อของเล่นที่เพียงพอในการกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบด้วยตนเอง 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน  ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมิน



๑๑ 
 

พัฒนาการเด็ก  โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมและน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคมและ

สติปัญญา  ไม่สมดุล 
 ครูไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ  ตาม

ความต้องการ  ความสนใจและความสามารถของเด็ก 
ปานกลาง  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคมและ

สติปัญญาอย่างสมดุล 
 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความ

ต้องการ  ความสนใจและความสามารถของเด็ก 
ดี  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและ

สติปัญญา  อย่างสมดุลเต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล 
 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้  ลงมือท าและ

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
 ครจูัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับวัย 
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและ

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ดีเลิศ  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและ

สติปัญญา  อย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัวชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้  ลงมือท าและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

 ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัวชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างที่ดี 

 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ลงมือท า  และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

 ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 



๑๒ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐานได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
รำยละเอียดแต่ละมำตรฐำนมีดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ค ำอธิบำย 
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ประกอบด้วยความสามารถใน
การอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  การคิดค านวณ  การคิดประเภทต่างๆ  การสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนกำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
 นักเรียนมีผลการวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และการประเมิน“การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  และความสามารถในการคิดค านวณ
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test: NT) ชั้น ป.๓  ตามเกณ์การประเมิน
ของส านักทดสอบทางการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป  และได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป  



๑๓ 
 

 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ 

นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงาน เช่น โครงงาน  โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงความสามารถในการคิด
จ าแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบ  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  

๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม  เชื่อมโยงองค์

ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  การจัดท าโครงการ  โครงงาน ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ 
หนึ่งชั้นเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Class One Product  หรือ OCOP) 

๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและสามารถท างานด้วยโปรแกรม Microsoft 
Office, Adobe  การออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา  หรือการท างานที่พบในชีวิต
จริง  และเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา  รวมถึงการพัฒนาตนเองในด้านการใช้งาน
เทคโนโลยีที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ๕.๑ ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยมี ร้อยละของจ านวน
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนรู้ระดับ ๓ ขึ้นไป ดังนี้ 
 ๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ 
ระดับ ๓ ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 ๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้
ระดับ ๓ ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้
ระดับ ๓ ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๕.๒  ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้น  
ป.๓ สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕.๓  ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 
Test:  O-NET ) ชั้น ป.๖ และ ม.๓ สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและเทียบเท่าระดับประเทศ 

๖) มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
 นักเรียนทุกคนมีความรู้และใช้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการวางแผนชีวิต  โดยมีการจัดท าแฟ้มสะสม
ผลงาน (portfolio)  มีการไปศึกษาดูงานพร้อมทั้งปฏิบัติจริงในวิทยาลัยต่างๆ  ตามสายงานที่สนใจ  อีกทั้งมี
การวัดความถนัดทางอาชีพ  เพ่ือเป็นการวางแผนชีวิตในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ตลอดจนนักเรียนทุก
คนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการท างานและอาชีพที่สนใจในอนาคตอย่างน้อย ๑ อาชีพ  
 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนดในระดับดีข้ึนไป  ซึ่งประกอบด้วย  

 มีคุณธรรมน าปัญญา 
        ๑) รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 



๑๔ 
 

        ๒) ซื่อสัตย์สุจริต 
        ๓) มีวินัย 

 มีจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม 
        ๔) มีจิตสาธารณะ 
        ๕) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ใช้ทักษะชีวิต 
        ๖) ใฝ่เรียนรู้ 
        ๗) มุ่งม่ันในการท างาน 
         ๘) รักความเป็นไทย 
  ๙) ห่างไกลสารเสพติดและอบายมุข 

 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๑๐) อยู่อย่างพอเพียง 

๒) มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีของท้องถิ่นและของไทย  รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  
ภาษา  วัฒนธรรมประเพณี  

๔) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 
 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคม  และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อ่ืน  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 

ระดับคุณภำพ ประเด็นพิจำรณำ 
ก าลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณอยู่ใน
ระดับปรับปรุง 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายของ
โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณอยู่ใน

ระดับพอใช้ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมระดับดีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 



๑๕ 
 

ระดับคุณภำพ ประเด็นพิจำรณำ 
ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร อยู่ในระดับดี  
หรืออยู่ในระดับดีขึ้นไปต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ และความสามารถในการคิดค านวณ 
ระดับดีข้ึนไปต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 

 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง

ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมอยู่ในระดับดีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ ๘๐  

ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  อยู่ในระดับดี   

หรืออยู่ในระดับดีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ ๗๐ และมีความสามารถในการคิดค านวณ 
ระดับดีข้ึนไปสูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การท างาน 
 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

และการท างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมระดับดีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ ๘๐ 

ยอดเยี่ยม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  อยู่ในระดับดีมาก   

หรืออยู่ในระดับดีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ ๗๐ และมีความสามารถในการคิดค านวณ 
ระดับดีข้ึนไปสูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 



๑๖ 
 

ระดับคุณภำพ ประเด็นพิจำรณำ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง

และสังคม  ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

และการท างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมระดับดีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ ๘๐ และเป็นแบบอย่างได้ 
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี  สูงกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๒.๑ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
ค ำอธิบำย 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โดยมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ 
พันธกิจอย่างชัดเจน  สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม “สหมิตร ร่วมคิด ร่วมพัฒนา (Leader Model)” 

๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้น
สังกัด  และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม พลโลก  

 
 



๑๗ 
 

๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีการกระจายอ านาจการบริหาร

ออกเป็นช่วงชั้น ไดแก่ ป.๑-๓, ป.๔-๖ และ ม.๑-๓  โดยมีหัวหน้าวิชาการแต่ละช่วงชั้น  และยังมีการ
บริหารงานภายในสายชั้นผ่านหัวหน้าสายชั้น  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภาพตามที่ก าหนดไว้  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลังให้เพียงพอ  มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  
ใช้ทรัพยากร อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

บริหารงานวิชาการตั้งแต่การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ BBL (Brain-Based Learning) หรือทฤษฎีการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง  กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning  ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วย
ตนเอง  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดความสนใจของผู้เรียน
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  และจัดกิจกรรมเสริมพิเศษส าหรับเด็กพิเศษหรือเด็กเรียนร่วม  และ
กิจกรรมสภานักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล   

๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม  ศึกษาต่อ  พัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน และแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เสริมสร้างวินัยหรือพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ด้านอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  บริเวณ
โรงเรียนให้สะอาด  เป็นระเบียบ ปลอดภัย เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการ  รวมทั้งสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมและเพียงพอ  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ 
 
กำรให้ระดับคุณภำพ 

ระดับคุณภำพ ประเด็นพิจำรณำ 
ก าลังพัฒนา  สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน 

 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง  สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ 

 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดี  สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับ



๑๘ 
 

ระดับคุณภำพ ประเด็นพิจำรณำ 
บริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  ความต้องการชุมชน  นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา 

 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 

 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  ความต้องการชุมชน  นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย  มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

 สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 

 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 



๑๙ 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
ค ำอธิบำย 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา   ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิต 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   ตามความเหมาะสมของวัยและธรรมชาติของแต่ละสาระการ
เรียนรู้  ได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ BBL (Brain-Based Learning) หรือทฤษฎีการเรียนรู้
ตามธรรมชาติสมอง  เพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานของสมอง  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based 
learning)  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการทาง
ภาษาและการสื่อสาร  กระบวนการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการทางภูมิศาสตร์  การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education)  และการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่หลากหลาย  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ   ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น   สามารถสรุปองค์ความรู้
น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ รวมทั้งน า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อและ
กิจกรรมที่หลากหลาย  ได้แก่  กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน  กิจกรรมเรียนรู้ในชุมชนบ้านเหมืองกุง  กิจกรรม
มัคคุเทศก์น้อยร่วมกับพืชสวนโลก  กิจกรรมน าน้องเที่ยวสวนสัตว์   

๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ท าให้เด็กรักครู ครูรักเด็กและ

เด็กรักเด็ก  เด็กรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยกิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมพี่สอนน้อง
และกิจกรรมบัดดี้ติวเตอร์ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ  และประเมินโดยใช้

เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้  อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  



๒๐ 
 

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยมีการประเมินภาระงาน/
ชิ้นงานจากครู ผู้ปกครองและเพ่ือน และก าหนดให้มีการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 จัดให้มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  ให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็น
ทางการเพ่ือเป็นข้อมูลสะท้อนกลับ  โดยให้ครู  ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์  เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ  
๑ ครั้ง 
 
กำรให้ระดับคุณภำพ 

ระดับคุณภำพ ประเด็นพิจำรณำ 
ก าลังพัฒนา  ครูจัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
ดีเลิศ  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและ



๒๑ 
 

ระดับคุณภำพ ประเด็นพิจำรณำ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๓ 
การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

การตัดสินจากผลจากการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น  มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพ่ือตัดสินระดับ 
คุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ เป็น ๕ ระดับ คือ   

 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
ระดับ ๔ ดีเลิศ 
ระดับ ๓ ดี 
ระดับ ๒ ปานกลาง 
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
โดยมีรายละเอียดระดับคุณภาพและค าอธิบายระดับคุณภาพ  ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

 
๑) ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม   โดยมีพัฒนาการของ

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน  มีความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการ
คิด  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 

๒) ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม  โดยมีการวางแผน  การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๓) ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีผล
ประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  โดยมีการวิเคราะห์  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร  และบริบทสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน 

ดีเลิศ 
 

๑) ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  โดยมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  มีความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สามารถในการคิดค านวณ  มีความสามารถในการคิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม  และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 

๒) ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ 
ดีเลิศ  โดยมีการวางแผน  การด าเนินงานตามแผน  การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

๓) ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ใน
ระดับดีเลิศ  โดยมีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรบริบทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลในทุกข้ันตอน 



๗ 
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ดี 
 

๑) ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี  โดยมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  มีความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   สามารถในการคิดค านวณ  มีความสามารถในการคิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม  และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 

๒) ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดี   
โดยมีการวางแผน  การด าเนินงานตามแผน  การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

๓) ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ใน
ระดับดี  โดยมีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร  บริบทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผลในทุกข้ันตอน 

ปานกลาง 
 

๑) ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
๒) ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ

ปานกลาง  ไม่มีการวางแผน  การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น  อย่างใดอย่างหนึ่ง 

๓) ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ใน
ระดับปานกลาง   มีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายความต้องการของหลักสูตร
บริบทสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การน าไปใช้ และการประเมินผลแต่ขาด
ความถูกต้องสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

๔) ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ 
ปานกลาง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา 

ก าลังพัฒนา 
 

๑) ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับก าลังพัฒนา 
๒) ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ

ก าลังพัฒนา  ไม่มีการวางแผน  การด าเนินงานตามแผน  การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน  และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง 

๓) ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ใน
ระดับก าลังพัฒนา  ไม่มีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร  บริบท
สถานศึกษา  และบริบทในการศึกษาของชาติ  ขาดความสมบูรณ์ในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ การน าไปใช้ และการประเมินผลในทุกข้ันตอน 
 

 
 



 

 

ส่วนที ่๔ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 
จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก หน้า 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กล่าวถึง “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจัดส่ง
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น
ให้แก่ สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ด าเนินการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการ
ติดตามตรวจสอบดังกล่าว  พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
สมศ. อาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้  

เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 จึงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดังนี้  

1) สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล การประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

2) ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาจะได้มีการน ามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจะ
ก าหนดประกาศใช้ ไปเทียบเคียงและจัดท าเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา และด าเนินงานตามแผนฯ ตลอดช่วงปีการศึกษา 2561 และจัดท า SAR ตามกรอบมาตรฐาน



๒๕ 
 

 

การศึกษาของสถานศึกษา หลงัสิ้นปีการศึกษา 2561 (ประมาณเดือน มี.ค.-เม.ย.62) แล้วจึงจัดส่ง SAR ให้
หนว่ยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  

3) เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาได้รับ SAR จากสถานศึกษา ก็จะมี
การสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงาน และจัดส่ง SAR พร้อมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มี การ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้แก่ สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  

4) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็น ไป
ตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพ่ือให้ระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง  

5) การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมิน เชิง
ปริมาณควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการ ที่ไม่
แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงาน (holistic rubrics)  

6) การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายและ
เกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

7) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีเป้าหมาย 
การประเมินเพ่ือการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จ าเป็นในการประเมิน แต่ข้อมูลต้องมี
ความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ  

8) คณะที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาที่ก าหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน หลงัประเมินแล้วให้แจ้ง
ผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (self-assessment report)  

9) ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการ 
โดย ให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และในการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  

10) ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด 
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  

11) โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไม่มีรูปแบบตายตัว ให้สถานศึกษาจัดท าใน
สิ่งที่สถานศึกษาต้องการน าเสนอได้ สิ่งส าคัญท่ีสุดของรายงานการประเมินตนเอง คือ กระบวนการพัฒนา
คุณภาพซึ่งหมายรวมถึง กิจกรรม/โครงการ/งานที่สถานศึกษาดาเนินการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ 
แนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา การมีเป้าหมายหรือรูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งทุก
กิจกรรม/โครงการ/งานส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  



๒๖ 
 

 

12) ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน  
12.1) ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งในแง่ มุม

ของภาระงาน โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ มี
ประสบการณ์เพียงพอ เพ่ือการช่วยชี้แนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และตรงประเด็น เกิด
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง  

๑๒.๒) ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานที่เก็บ
รวบรวมจากหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา (อาจพิจารณา
ย้อนหลัง ๓ ปี) ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด  

๑๒.๓) สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้รับข้อชี้แนะ 
ค าแนะนา แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรรู้ความ
เคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน  

๑๒.๔) การก าหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น ให้สถานศึกษา  
กาหนดได้เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของการด าเนินงาน เพ่ือความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการเรียนรู้ 
บันทึกหลังสอนรายงานประชุม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
ไม่ใช่การสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  

๑๒.๕) การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกตและสัมภาษณ์นั้น ควรกระท าด้วยความ
ระมัดระวัง ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ และควรพูดคุยสอบถามด้วย
ความสุภาพและสร้างความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ระดับสถำนศึกษำ 
ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการดังต่อไปนี้  

๑. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือเป็น
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

๒. การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้  
๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการและถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี ้สถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้  

๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

๒.๓ ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ ในการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา และก าหนดการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยวธิีการและเครื่องมือที่
หลากหลายและเหมาะสม  



๒๗ 
 

 

๒.๕ ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และน าผล
การติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา  

๒.๖ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

๓. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ด าเนินการดังต่อไปนี้  
๑. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ

และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
๒. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) พร้อม

กับประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  

๓. ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

๔. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๕. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัดให้
บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก  

๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตรับฟังหรือ
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้  
 
ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

๑. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  



๒๘ 
 

 

๓. วิเคราะห์ และสรุปผล ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัดให้
บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก



๓๐ 
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กฎกระทรวง 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
______________ 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
มาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรวี่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี ้
 “การประกันคุณภาพการศกึษา” หมายความวา่ การประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศกึษาทีส่ถานศึกษาจดัขึน้ เพื่อให้เกดิการพัฒนาและสร้าง
ความเชื่อมัน่ ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนวา่สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอ้ย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และบรรลุเป้าประสงคข์องหนว่ยงานตน้สังกดัหรือหนว่ยงานที่ก ากบัดแูล 
 “ส านักงาน” หมายความว่า  ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
(องค์การมหาชน) 
 ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดบัและ
ประเภทการศึกษาที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจดั
การศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนทีก่ าหนดไว้จดัให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตดิตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และจดัส่งรายงานผลการประเมนิตนเองใหแ้ก่หนว่ยงาน
ต้นสังกัดหรือหนว่ยงานที่ก ากับดแูลสถานศกึษาเป็นประจ าทุกป ี

 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

หน้า ๔ 
เล่ม ๑๓๕ ตอนที ่๑๑ ก    ราชกิจจานุเบกษา        ๒๓  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
 
 เพื่อให้การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึง่เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้หนว่ยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศกึษามีหน้าที่ในการใหค้ าปรกึษา ช่วยเหลือ และ 
แนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษาตามขอ้ ๓ แล้วใหห้นว่ยงานตน้
สังกัดหรือหนว่ยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจดัส่งรายงานดงักล่าวพร้อมกับประเดน็ต่าง ๆ ทีต่้องการใหม้ี
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรอืจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
กับสถานศกึษาแห่งนั้นใหแ้กส่ านักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน 
คุณภาพภายนอก 
 ให้ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และจัดสง่รายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่
สถานศึกษาและหนว่ยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลสถานศึกษานัน้ ๆ เพื่อให้สถานศึกษาใชเ้ป็น
แนวทางในการปรบัปรงุและพัฒนาคุณภาพการศกึษาตอ่ไป   
 ในการด าเนินการตามวรรคสอง ส านักงานอาจจดัใหบุ้คคลหรือหนว่ยงานที่ได้รบัการรับรอง
จากส านกังานด าเนนิการประเมินผลและตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ได ้
 ให้หนว่ยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศกึษานั้นตดิตามผลการด าเนนิการ 
ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามวรรคสอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอี านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอนัเกี่ยวกับ 
การปฏิบตัติามกฎกระทรวงนี้ 
 

  ให้ไว ้ณ วันที ่๒๐ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ธีระเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 

หน้า ๕ 
เล่ม ๑๓๕  ตอนที ่๑๑ ก   ราชกิจจานุเบกษา         ๒๓ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่แนวทางในการด าเนินการตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับหลักการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
ไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ท าให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ก ากับดูแล และ 
หน่วยงานภายนอกเกินความจ าเป็น สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 

 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
___________________ 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ 
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญ 
ข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด 
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบั ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน 
ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



๓๔ 

 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
___________________ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน  ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 ๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

__________________ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก ่
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



๓๖ 

 

 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง  แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
____________________ 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานภายนอกท่ีสะท้อนสภาพการ
ด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติที่เอื้อต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเพื่อการพัฒนา ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
 ระดับสถานศึกษา  
 ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการดังต่อไปนี้  
 ๑. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 ๒. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้  
 ๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงประกาศใช้ และให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท ทั้งนี ้สามารถเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการและรับผิดชอบ
ร่วมกัน  
 ๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
 ๒.๓ ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ 
และวิธีการที่เหมาะสม  
 ๒.๕ ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
 



๓๗ 

 

 

 ๒.๖ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประจ าทุกปี  
 ๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ๓. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  
 
 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่าง
ต่อเนื่อง  
 ๒. รวบรวม และสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR) พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น และจัดส่งไปยังส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  
 ๓. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๔. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
 ๕. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม ใน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก  
 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สรุปผลรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report: SAR) และรวบรวมประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จาก
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ไปยังส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 



๓๘ 

 

 

 ๓. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๔. ประสานความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใน
การจัดบุคคลร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.)  
 ๕. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์  และให้ข้อมูลเพิ่มเติม ใน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

----------------------------------------- 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ วันที่  ๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

     
    ( นายชัยพร   นิธวิิทยา ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

เรื่อง  ก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
----------------------------------------- 

 โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  ที่ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

      ( นายชัยพร   นธิิวิทยา ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 

เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

เรื่อง  ก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา/ เป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 
  มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
  ๑.๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
สูงกว่าร้อยละ 80 

 

  ๑.๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้สูงกว่าร้อยละ 80  
  ๑.๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมสูงกว่าร้อยละ 80  
  ๑.๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
สูงกว่าร้อยละ 80 

 

  มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
  ๒.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
  ๒.๒ สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
  ๒.๓ ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
  ๒.๔ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
  ๒.๕ ห้องเรียนทุกห้องมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

 

  ๒.๖ สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
  มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 
  ๓.๑ ครูทุกคนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
  ๓.๒ ครูทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
  ๓.๓ ครูทุกคนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
  ๓.๔ ครูทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒ 

 

 

เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

เรื่อง  ก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา/ เป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑) นักเรียนร้อยละ ๗0 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 
และนักเรียนร้อยละ ๕๐ มีความสามารถในการการคิดค านวณ 

 

     ๒) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

     ๓) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
     ๔) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     ๕) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     ๖) นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     ๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
     ๒) นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
     ๓) นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของเชื้อชาติ  
     ๔) นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานและจิตสังคมที่ดี  
 มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
  ๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  ๒.๓ สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

  ๒.๔ ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  ๒.๕ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  ๒.๖ ห้องเรียนทุกห้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

 

  มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
  ๓.๑ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning)  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

  ๓.๒ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  ๓.๓ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
  ๓.๔ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 

  ๓.๕ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 



๔๓ 

 

 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
ที่ ๕๓ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  เพ่ือให้การจัดท ามาตรฐานของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  ตามประกาศใช้กฎกระทรวง  การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ได้ก าหนด ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพสะท้อนการด าเนินงานที่แท้จริงและเกิด
ประสิทธิภาพ  สถานศึกษาจึงต้องด าเนินการตามข้อปฏิบัติ  โดยจะต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงประกาศใช้  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท ามาตรฐานของสถานศึกษา ดังนี้ 
 
1. คณะที่ปรึกษา  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา  ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
 ๑) นายชัยพร     นิธิวิทยา    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางวัลลภา    พรมท้าว                             รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์   กรรมการ 
 ๔) นางศิริวรรณ   ปันทวงค์   กรรมการ 
 ๕) นางนิตยา     จันทรา    กรรมการ 
 ๖) นางกชพรรณ    บุญจา    กรรมการ 
 ๗) นางศิรากานต์    ไชยชนะ   กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ประกอบด้วย 
 ๑) นางศิริวรรณ   ปันทวงค์   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวสุกัญญา    สิงห์ฆะราช    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวณัชนันท์    ขยัน                     กรรมการ 
 ๔) นางสาวเกศรินทร์   ประทุมทา             กรรมการ 
 ๕) นางสาวสุพรรษา    บุญมาสุ                  กรรมการ 
 ๖) นางสาวธัญลักษณ์    ศรีวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดท ามาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) นายอินทร์แสง    เขียวพันธ์             ประธานกรรมการ    
 ๒) นางจงกล      สีสุวอ    รองประธานกรรมการ  
 ๓) นางยุภาพิน   ฤทธิ์เรืองโรจน์      กรรมการ 
 ๔) นายชัยธนัช  ปราศจากอิทธิพล  กรรมการ 



๔๔ 

 

 

 ๕) นายรังสรรค์    เพ็ญประสานชัย  กรรมการ  
 ๖) นายณัฐนนท์    สมจิตต์   กรรมการ  
 ๗) นายสหกรานต์   ขนเขียว   กรรมการ  
 ๘) นางสาวเมธาวี   ค ารินทร์   กรรมการและเลขานุการ  
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๑) นางวงเดือน    บรรจงจิตต์                 ประธานกรรมการ 
         ๒) นางสรัลชนา    เฟ่ืองฟู    รองประธานกรรมการ  
        ๓) นายศิวพล     ชมชื่น    กรรมการ  
         ๔) นายมนตรา    อินต๊ะ    กรรมการ  
        ๕) นางสาวสุทธิดา   เกิดมี   กรรมการ  
         ๖) นางหทัยกาญจน์   ปานภักดี   กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประกอบด้วย 
 ๑) นายชัยพร    นิธิวิทยา    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางวัลลภา  พรมท้าว       รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอินทร์แสง    เขียวพันธ์   กรรมการ  
 ๔) นางณัฐกาญจน์   ศรีลาชัย   กรรมการ  
 ๕) นางศิรากานต์   ไชยชนะ   กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
 ๑) นางวัลลภา    พรมท้าว   ประธานกรรมการ  
 ๒) นายอินทร์แสง   เขียวพันธ์      รองประธานกรรมการ   
 ๓) นางนิตยา   จันทรา    กรรมการ   
 ๔) นางสาวเมธาวี   ค ารินทร์   กรรมการ   
      ๕) นายณัฐนนท์   สมจิตต์    กรรมการ   
        ๖) นางสาวปิยภรณ์   เตจ๊ะสา   กรรมการ   
 ๗) นางกชพรรณ   บุญจา    กรรมการและเลขานุการ  

 ขอให้คณะครูที่ได้รับการแต่งตั้ง  ได้ศึกษาแนวปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เรื่อง  แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสืบไป 
 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
         สั่ง  ณ  วันที่  ๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                                                             ลงชื่อ      
               (นายชัยพร   นิธิวิทยา) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
 
 
 



๔๕ 

 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
 

  ..................................................... 
             ( พระครูสถิตปฺญฺญาภินันท์ ) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
 
 
 
 
 


