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ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียน............................................................................ 

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

                  สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่าด้วยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์ 2561 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
ปฐมวัยและ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ก าหนดให้สถานศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือเป็นกลไก ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินตนเองและการน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และรองรับการตรวจสอบติดตามคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอกทุกระดับ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่วัยเรียนและเป็นเป้าหมายส าคัญ
ที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึง
เป้าหมาย คือ มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น  

โรงเรียน.................................................ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือ 

สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จึงได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการเทียบเคียงคุณภาพกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ระดับการศึกษา
ปฐมวัย  จ านวน ........มาตรฐาน   ประกอบด้วย 

 มาตรฐานที่ 1............................................................... .............................. 

 มาตรฐานที่ 2............................................................................................... 

 มาตรฐานที่ 3...............................................................................................  

 มาตรฐานที่ 4 .......................................................................................... . 

 

 

 

ตราโรงเรียน 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน.......................มาตรฐาน   ประกอบด้วย 

 มาตรฐานที่ 1.............................................................................................  

 มาตรฐานที่  2....................................................... ........................................ 

 มาตรฐานที่ 3............................................................................................... 

 มาตรฐานที่ 4 ...........................................................................................  

 ดังนี้เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน.............................................. 

ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

      ลงชื่อ.................................................................... 

ต าแหน่ง ............................................................ . 

                                              วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. 256... 
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    ประกาศโรงเรียน........................... 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ .ศ . 2561 โรงเรียน
...........................................             จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา………………...ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่   1  คุณภาพของเด็ก ระดับ................... 

มาตรฐานที่   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ................... 

มาตรฐานที่   3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ................... 

 

 

ประกาศ ณ วันที่.............................................. 

ลงชื่อ............................................. 

    (......................................................) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน............................ 

 

 

 

ตราโรงเรียน 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ......... 

1.1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ…….. 

   1) เด็กทุกคน/ร้อยละของเด็กมนี้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง 
สาธารณสุข 

   2) เด็กทุกคน/ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานสมัพันธ์ของ  กล้ามเนื้อ
ใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 

ได้ตามวัย และปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสยั 

ร้อยละ…….. 

    3)  เด็กทุกคน/ร้อยละของเด็กดแูลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน ได้แก่ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และ
หลังเข้าห้องน้ า แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ดูแลรักษาสุขอนามยัของตนเอง  รับประทานอาหารที่มี
ประโยชนไ์ด้เหมาะสมตามวัย และปฏิบัติจนเป็นนิสยั  

ร้อยละ…….. 

   4)  เด็กทุกคน/ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย บอกโทษของสิ่งเสพตดิและสิ่ง
มอมเมาได้ ปฏเิสธสิ่งเสพติดและสิง่มอมเมา และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิง่เสพ
ติดได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

  5) พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกคน/ร้อยละ ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิพัฒนาการของเด็ก 

1.2 . มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้                         

   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด้ 

   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ......... 

2.1 มหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

   1) มีการวิเคราะห์และน าผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

   2)  หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน ยดืหยุ่น สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย และ
บริบทของท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินก่อน-ระหว่าง และหลังการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ 
ระดับดีเยี่ยม 

  3)  สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเตรยีมความพร้อมด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
เช่น การสอนแบบโครงการ สะเตม็ศึกษา การพัฒนากระบวนการคดิ การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

  4)  สถานศึกษาส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่ไมเ่ร่งรดัวิชาการ  เนน้การเรยีนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคลอ้งกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น   

2.2 จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน   

   1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  

   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.4 จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  

   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.6 มรีะบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม  

   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ......... 

3.1 จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
ร้อยละ....    1) ครูทุกคน/ร้อยละชองครูวิเคราะห์ข้อมลูเด็กเป็นรายบุคคลและน าผลจากการวิเคราะหม์าใช้ในการ

ออกแบบการจัดประสบการณ ์

  2) ครูทุกคน/ร้อยละชองครูน าผลการวิเคราะห์มาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษามา
ก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลักท้ัง 6 กิจกรรม  

    3) ครูทุกคน/ร้อยละชองครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาเต็มศักยภาพไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดดา้นหนึ่งโดยความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน
และผูเ้กี่ยวข้อง 
3.2 ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข 

   1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

   1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

 

   1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

หมายเหตุ การก าหนดค่าร้อยละ หรือระดับคณุภาพใหส้ถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดเองตามบริบทและสอดคล้องกับ                               
การด าเนินงานของสถานศึกษา  
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        ประกาศโรงเรียน................................................ 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียน
....................จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน           ปีการศึกษา..................ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ.......................... 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ.......................... 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ.......................... 

 

ประกาศ ณ วันที่.............................................. 

ลงชื่อ............................................. 

(......................................................) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน............................ 

 

 

 

  ตราโรงเรียน 



๗ 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ  

         (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการอ่านภาษาไทย ได้คะแนนร้อย
ละ70 ข้ึนไป ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดท าขึ้น 

 

         (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ ไดค้ะแนน 
ร้อยละ 65 ข้ึนไป ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแตล่ะระดับช้ันท่ีโรงเรียนจดัท าขึ้น 

 

         (3) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการเขียน ไดค้ะแนนร้อยละ 60  
ขึ้นไปตามแบบทดสอบการเขียนท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น 

 

        (4) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ ของผู้เรียนสามารถน าเสนอช้ินงาน และตอบค าถามเกี่ยวกับช้ินงานที่ตนเอง
ปฏิบัติได้ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ ในการประเมินผลการน าเสนอช้ินงานอย่างน้อย 2 ช้ิน/
ภาคเรยีน 

 

        (5) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบทักษะการคิดค านวณ ไดค้ะแนน
ร้อยละ 60 ข้ึนไป ตามแผนทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตวัช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

 

     2) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 

แก้ปัญหา 
 

         (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

         (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร           

         (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

     5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                  

         (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ  

          (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

     1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเปา้หมายทีส่ถานศกึษาก าหนด   

         (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  



๘ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ร้อยละ 

     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มสี่วนรว่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญาไทย  

 

        (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      3) มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  

          (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      4)  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
          (1) ………………………………………………………………………………………………………………….  

2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.1 มเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   

     1) ………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

    1) ………………………………………………………………………………………………………………..  

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย      

    1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

    1) ครูบุคลากรสนับสนุนทุกคนได้รับการอบรมตรงตาม หรือสอดคล้องกับหน้าท่ีที่ปฏิบัติอย่างน้อย 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

    2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูพ้ัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนอย่างน้อย 2 รูปแบบ 

    3) สถานศึกษาน าชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานละการเรียนรู้ของผู้เรยีนอย่างน้อย 5 
เรื่องต่อป ี
    4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ    . 

   1) โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมร่มรื่น ปลอดภยัมีแหล่งพักผ่อนเพียงพอส าหรับนักเรียนและมีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้งา่ย 

   2) โรงเรียนมหี้องสมุด ห้องปฏบิัติการเพียงพอและจัดเวทีทางวิชาการให้เด็กนักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้                                                       

   1) โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้อยา่งเพียงพอและใช้
ประโยชน์เต็มศักยภาพ 

   2) โรงเรียนจดัให้ทุกห้องเรียนเป็น Smart Classroom และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

   3) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๙ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3.1 จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

   1) ครูทุกคน/ร้อยละของครูวิเคราะห์ข้อมลูผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและน าผลจากการวิเคราะหม์าใช้ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจดัท าแผนการจัดการเรยีนรู ้

   2) ครูทุกคน/ร้อยละของครูจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรยีนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ และการปฏิบัตจิริงผ่านการท าโครงงาน/
กิจกรรม/การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดน าไปใช้ชีวิตได้ 

  3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

  1) ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคลอ้งกับ
สาระทีส่อนสร้างแรงจูงใจให้นักเรยีนสนุกในการเรียนรู ้

 

  2) ………………………………………………………………………………………………………………  

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   

  1) ……………………………………………………………………………………………………………  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน  

  1) ………………………………………………………………………………………………………………  

3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้  

  1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

หมายเหตุ    การก าหนดค่าร้อยละ หรือระดับคณุภาพใหส้ถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดเองตามบริบท และสอดคล้องกับ              
            การด าเนินงานของสถานศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

ส่วนที่  1  

สภาพบริบทของสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 โรงเรียน…………………………………ตั้งอยู่หมู่ที…่…………ต าบล ……………………อ าเภอ……………………… 
จงัหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์.................................................       
หมายเลขโทรศัพท์  .............................................โทรสาร................................................................. 
 E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Website :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
จัดการศึกษา ............ ระดับ คือ 
   ระดับปฐมวัย  ชั้นอนุบาล...................                      จ านวนนักเรียน..................คน 
   ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่.................. จ านวนนักเรียน..................คน 
   ระดับมัธยมศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.................. จ านวนนักเรียน..................คน 
จ านวนบุคลากรในโรงเรียน 
   สายบริหารการศึกษา จ านวน.................คน 
   ครูผู้สอน   จ านวน................คน 
  สายสนับสนุน  จ านวน..................คน 
  
สภาพพื้นที่และบริบทของโรงเรียน (ใช้ภาพแผนที่ GPS) 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์/ ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (พ.ศ. 2559 - 2564) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



๑๑ 

 

พันธกิจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เป้าประสงค์/เป้าหมาย (ดูจากแผนพัฒนาของสถานศึกษา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา (ดูในตราสารของโรงเรียน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (ในตราสารโรงเรียน) 
 ............................................................................................................................. ................................. 
กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (ดูในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน) (ตัวอย่าง) 

 กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๒    พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3    พัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กลยุทธ์ที่  4   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ที่  5   พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ครบวงจร ฯลฯ 

แนวด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ปรับได้โดยดูจากประกาศ สช) 

                 แนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน................................... ด าเนินการกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561   ใน 7  ขั้นตอนดังนี้ 

                            ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย 
       ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
                   ขั้นตอนที่ 3  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                     ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                            ขั้นตอนที่ 5  การติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม   
                                              มาตรฐานการศึกษา  
                            ขั้นตอนที่ 6  การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
                            ขั้นตอนที่ 7  การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
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๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและ ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ 
โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมายด้านต่าง ๆโดยมุ่งเน้นที่ คุณภาพผู้เรียนที่ 
สะท้อนคุณภาพ ความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็น รูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาของ 
สถานศกึษาโดยใช้ กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือ ข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษาการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและ 
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการ บริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2.4 ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ท้องถิน่จากภายนอกที่ให้การสนับสนุน ทาง 
วิชาการ 

2.5 ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้ บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วม 
2.6 ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนว ทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา ผู้ปกครององค์กร 

หน่วยงานชุมชนและ ท้องถิ่น 
2.7 ก าหนดการใช้งบประมาณและ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้ สอดคล้องกับ 

กิจกรรม โครงการ 
2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้  

ความเห็นชอบ 
2.9 จัดท าแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา 
2.10 ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติ การประจาปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ให้ความเห็นชอบ 
 

     1.1   ศึกษามาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

    1.2   พิจารณาสาระส าคัญท่ีอาจจะก าหนดเพิ่มเติมในรายละเอียด และค าอธิบาย 

    1.3   ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1.4    ประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จ  
    1.5   น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จ            
             เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 
   1.6  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จ ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกทราบ 
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3 ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหาร ของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบ สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมสอดคล้องกับ

มาตรฐาน เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้น
สังกัด 

3.3 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการศึกษาและการ พัฒนาการเรียน 
การสอน 

4.1 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละป ีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและ กิจกรรมโครงการที่
ก าหนดไว้ 

4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบที่ได้ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 
4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและ

วิธีการที่เหมาะสมดังนี้ 
4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ สถานศึกษา 
4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้ง ระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย                     

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.3 รายงานและนาผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ ปรับปรุง

พัฒนา 
4.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก หน่วยงานต้น

สังกัด 
5  ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
 5.๑ ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายในอย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัด ขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายใน ของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.๒  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย 

6 จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR ) 
7.1 สรุปและจัดทารายงานประจ าปีเป็น รายงานประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษาที่สะท้อน

คุณภาพผู้เรียนและ ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตาม รูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
7.2 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หนว่ยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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7 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
7.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพ การศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง

ให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จน
เป็นวัฒนธรรมในการทางานปกติของสถานศึกษา 

7.2 น าผลการประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
และการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

7.3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
 

การน ามาตรฐานของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
    1.) ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

1.1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ (ดูจากประเด็นการพิจารณาท่ีโรงเรียนก าหนด) 

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา) เช่น 

โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
- การแปรงฟัน 
- รณรงคป์้องกันสิ่งเสพตดิ 
- เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพฯลฯ 

1) เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

   2) เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อยา่งคล่องแคล่ว มีการประสานสมัพนัธ์ของ  
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ประสานสัมพันธร์ะหว่างมือกับตา ได้ตามวัย และปฏิบัติอยา่งสม่ าเสมอจนเป็น
นิสัย 
    3)  เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตน ได้แก่ ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร และหลังเข้าห้องน้ า แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ดูแลรกัษา
สุขอนามัยของตนเอง  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้เหมาะสมตามวัย และ
ปฏิบัติจนเป็นนสิัย  

 

   4)  เด็กปฏิบัตตินตามข้อตกลงเกีย่วกับความปลอดภัย บอกโทษของสิ่งเสพติด
และสิ่งมอมเมาได้ ปฏิเสธสิ่งเสพตดิและสิ่งมอมเมา และหลีกเลี่ยงตอ่สภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

  5) พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกคน พ่อแม่ผูป้กครอง 
ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

1.2 . มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้                         

   1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

   1) 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได ้

   1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.1 มหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

   1) มีการวิเคราะห์และน าผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกีย่วข้องมาพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

   2)  หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน ยดืหยุ่น สอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินก่อน-
ระหว่าง และหลังการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ 
ระดับดีเยี่ยม 

  3)  สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเตรยีมความพร้อม
ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงการ สะเตม็ศึกษา 
การพัฒนากระบวนการคิด การสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
เป็นต้น 

  4)  สถานศึกษาส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่ไมเ่ร่งรดัวิชาการ  เนน้การ
เรียนรูผ้่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างของเด็กปกติ เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น   

2.2 จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน   

   1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  

   1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.4 จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  

   1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์
   1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.6 มรีะบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม  

   1) 



๑๖ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

3.1 จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

 

   1) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและน าผลจากการวิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบการจัดประสบการณ ์

  2) ครูน าผลการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลกัสูตร
สถานศึกษามาก าหนดเป็นหน่วยการเรยีนรู้ และจัดท าแผนการจดัประสบการณ์
ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้ง 6 กจิกรรม  

    3) ครูจัดประสบการณ์ทีส่่งเสรมิให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาเตม็ศักยภาพไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
โดยความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
3.2 ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตัิอย่างมี
ความสุข 

   1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

   1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

 

   1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

๒) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ  

         (1) ผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผา่นการทดสอบการอ่านภาษาไทย ได้คะแนน
ร้อยละ...... ขึ้นไป ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแตล่ะระดับช้ันท่ีโรงเรียน
จัดท าขึ้น 

 

         (2) ผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผา่นการทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ ได้
คะแนนร้อยละ ............. ขึ้นไป ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแต่ละ

 



๑๗ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับชั้นที่โรงเรียนจดัท าขึ้น 
         (3) ผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผา่นการทดสอบการเขียน ได้คะแนนร้อยละ 
.........ขึน้ไปตามแบบทดสอบการเขียนท่ีโรงเรียนจัดท าข้ึน 

 

        (4) ผู้เรียนสามารถน าเสนอช้ินงาน และตอบค าถามเกีย่วกับช้ินงานท่ี
ตนเองปฏิบัตไิดไ้ม่ต่ ากว่าระดับคณุภาพ..... จาก 5 ระดับ ในการประเมินผลการ
น าเสนอช้ินงานอย่างน้อย .....ชิ้น/ภาคเรยีน 

 

        (5)  ผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผา่นการทดสอบทักษะการคิดค านวณ ได้
คะแนนร้อยละ ....... ขึ้นไป ตามแผนทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/
ตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 

     2) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และ 

แก้ปัญหา 

 

         (1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

         ( 1 ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร           

         (1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

     5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                  

         (1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ  

          (1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

     1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเปา้หมายทีส่ถานศกึษาก าหนด   

         (1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มสี่วนรว่มในการ
อนุรักษว์ัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย  

 

        (1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      3) มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  

          ( 1 ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      4)  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
          (1)  



๑๘ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………
…. 

2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.1 มเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน   

     1) 
………………………………………………………………………………………………………………
… 

2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

    1) 
……………………………………………………………………………………………………………….
. 

 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปา้หมาย     

 

    1) 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

    1) ครูบุคลากรสนับสนุนทุกคนได้รับการอบรมตรงตาม หรือสอดคล้องกับ
หน้าท่ีที่ปฏิบัติอย่างน้อย 20 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

    2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูพ้ัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนอย่างน้อย 2 
รูปแบบ 

    3) สถานศึกษาน าชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานละการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งน้อย 5 เรื่องต่อปี 
    4) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ    . 

   1) โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมร่มรื่น ปลอดภยัมีแหล่งพักผ่อนเพียงพอส าหรับ
นักเรียนและมีแหล่งสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 

   2) โรงเรียนมหี้องสมุด ห้องปฏบิัติการเพียงพอและจัดเวทีทางวิชาการให้เด็ก
นักเรียนทุกคนได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

   3) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการ
จัดการเรียนรู้                                                       

   1) โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจดัการและการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 



๑๙ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 
   2) โรงเรียนจดัให้ทุกห้องเรียนเป็น Smart Classroom และใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 

   3) 
………………………………………………………………………………………………………………
…… 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 

3.1 จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 

   1) ครูทุกคน/ร้อยละ......ของครวูิเคราะห์ข้อมูลผู้เรยีนเป็นรายบุคคลและน า
ผลจากการวิเคราะหม์าใช้ในการออกแบบการจัดการเรยีนรู้ และจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู ้

   2) ครูทุกคน/ร้อยละ......ของครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นใหผู้้เรยีนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ และการปฏิบัตจิริงผ่านการท าโครงงาน/
กิจกรรม/การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดน าไปใช้
ชีวติได ้

  3) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

  1) ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่สอนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการ
เรียนรู ้

 

  2) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   

  1) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน  

  1) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู ้

 

  1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



๒๐ 

 

        ส่วนที่  2 
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

โรงเรียน...................................................ได้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย.(ใครบ้าง). 
................................................................................. ..............ร่วมกันก าหนดมาตรฐานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญระดับการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานที่..........................................................................................................  

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี ้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล ความปลอดภัยของตนเองได้  
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม และแสดงออก ทางอารมณ์ได้  
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิก ที่ดีของสังคม  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
๑.๕ ....................................................................................... ............................................ 

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ 

สติปัญญา  
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
     เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 

ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ ระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  
 ประเด็นการพิจารณา (ตัวอย่าง) 

1) มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
3) ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี   



๒๑ 

 

4) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น การแต่งกาย การแปรง
ฟันฯลฯ 

5) ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องเรียนและโรงเรียน 
6) หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ

สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  
เกณฑ์คุณภาพ 

1) เด็กร้อยละ...๘๐...มีน้ าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2) เด็กร้อยละ....๘๐ ..เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
3) เด็กร้อยละ.......ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี   
4) เด็กร้อยละ........ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น การแต่ง

กาย การแปรงฟันฯลฯ 
5) เด็กร้อยละ......ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัยของห้องเรียนและ

โรงเรียน 
6) เด็กร้อยละ.......หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 

สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  
 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก ทางอารมณ์ได้  
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย  

ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีมีความมั่นใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิรู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
 ประเด็นการพิจารณา/ 
 ......................................................................................................... ............................................ 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................. ........................................................ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น สมาชิกท่ีดีของสังคม  
เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ า วัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง  

มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้การยิ้ม 
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความ แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท า งานร่วมกับผู้อื่นได้แก้ไข ข้อ
ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  
 ประเด็นการพิจารณา 
 ......................................................................... ............................................................................ 

เกณฑ์คุณภาพ 



๒๒ 

 

 ........................................................................................................................................ ............. 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจตั้งค าถาม ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ 

พยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด รวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ 
ได้สร้างสรรค์ผลงาน ตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็น
ต้น และใช้สื่อเทคโนโลยีเช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ........................ 

เกณฑ์คุณภาพ 
 .....................................................................................................................................................  
 
การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ◆มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนดทุกด้าน 
ปานกลาง ◆ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนดบางด้าน  
◆ มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กที่ยังไม่บรรลุตาม เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ดี ◆ มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ◆ มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
◆ มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม ◆ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด มีความพร้อม ในการศึกษาระดับประถมศึกษา  
◆ มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง  
◆ มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก 

 



๒๓ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น  

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ สนับสนุนการจัด

ประสบการณ ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม  
๒.๗...................................................................................................................  

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาด า เนินการบริหารและจัดการ

สถานศึกษา ที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพ ภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา มีการก ากับติดตามการด า เนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง ความม่ันใจต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

โดยสถานศึกษาออกแบบการ จัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความ แตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิต ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น  
 ประเด็นการพิจารณา (ดูตัวอย่างในเอกสารหน้า ๑๒-๑๔) 
 ..................................................................................................................................................... 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ................................................................................................................ ..................................... 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียน การสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษา 

ปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษา ปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ........................................................................................... .......................................................... 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................. ........................................................ 
  ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด ประสบการณ ์ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร 



๒๔ 

 

สถานศึกษา มีทักษะในการจัด ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญ ในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ครอบครัว 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ....................................................................... .............................................................................. 

เกณฑ์คุณภาพ 
 .....................................................................................................................................................  

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง ปลอดภัยและเพียงพอ  
    สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อ 
การเรียนรู้เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติสื่อส า หรับ เด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีสื่อ
เพ่ือการสืบเสาะหาความรู้  
 ประเด็นการพิจารณา 
 ........................................................................................................................................... .......... 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................. ........................................................ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์ส าหรับครู  

สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และพัฒนาครู 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ........................ 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ..................................................................................................................................................... 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่ายมีส่วนร่วม  
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและ ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 ประเด็นการพิจารณา 
 .................................................................................. ................................................................... 



๒๕ 

 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................................................. ........................ 
 
การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 2  
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ◆ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยและ

บริบทของท้องถิ่น  
◆ มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ เด็กปฐมวัย 

ปานกลาง ◆ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการ ศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น  
◆ มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไมส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ เด็กปฐมวัย 

ดี ◆ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น  
◆ จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
◆ มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก
เป็นรายบุคคล  
◆ จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย  
◆ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบท ของสถานศึกษา  
◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ คุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดีเลิศ ◆ มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  
◆ จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
◆ มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก
เป็นรายบุคคลตรงความต้องการของครู และสถานศกึษา  
◆ จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย 
 ◆ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบท ของสถานศึกษา  
◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาการชี้แนะ ระหว่างการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐาน ของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิด
โอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม ◆ มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษา



๒๖ 

 

ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  
◆ จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
◆ มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก
เป็นรายบุคคลตรงความต้องการของ ครูและสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย 
◆ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบท ของสถานศึกษา  
◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสม และต่อเนื่องมีการชี้แนะ
ระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการ
ปฏิบัติงานและ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดี และได้รับ
การยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ ปฏิบัติอย่างมีความสุข  
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย  
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน า ผล การประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
ค าอธิบาย 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุก

ด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ ประสบการณ์ตรง 
เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัสจัดบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย มีการติดตาม และประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 .....................................................................................................................................................  

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................. ........................................................ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท า แผน การจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์ 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
ทั้งดา้นร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคม และด้านสติปัญญาไม่มุ่งเน้น การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้าน
เดียว  
 ประเด็นการพิจารณา 
 ................................................................. ...................................................................... .............. 



๒๗ 

 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................................................. ........................ 
 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ ปฏิบัติอย่างมีความสุข  
ครูจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง 

อิสระตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ................................................................................... .................................................................. 

เกณฑ์คุณภาพ 
 .............................................................. .......................................................................................  

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย  
ครูจัดห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่ แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส า หรับมุม 

ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การ
ดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะ ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 
 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ........................ 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ..................................................................................................................................................... 
  ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร ประจ า วันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ 
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ................................................................................................................................ ..................... 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................. ........................................................ 
 
 



๒๘ 

 

การให้ระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ◆ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา ไม่สมดุล  
◆ ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ กิจกรรมอย่างอิสระ
ตามความต้องการ ความสนใจและ ความสามารถของเด็ก 

ปานกลาง ◆ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างสมดุล  
◆ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ กิจกรรมอย่างอิสระ
ตามความต้องการ ความสนใจ และ ความสามารถของเด็ก 

ดี ◆ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคม 
และสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ของเด็กเป็นรายบุคคล  
◆ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ กิจกรรม เรียนรู้ลงมือ
ท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข 
◆ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
◆ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง
และผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วม น า ผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ◆ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคม 
และสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่ และครอบครัว 
ชุมชน และ ผู้เกี่ยวข้อง  
◆ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ กิจกรรม เรียนรู้ลงมือ
ท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข  
◆ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้โดยเด็กมีส่วน
ร่วม ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับวัย  
◆ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น า ผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ ์
และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม ◆ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว 
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี  
◆ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ กิจกรรม เรียนรู้ลงมือ
ท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข  
◆ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้โดยเด็กมีส่วน



๒๙ 

 

ร่วม ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย  
◆ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น า ผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และ
พัฒนาเด็ก 

 

...มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
        ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่................................................................................................... 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
                  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
๗)..................................................................................................  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา ก าหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ทาง

วิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ 
การสร้างนวัตกรรม การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมี
ความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ี



๓๐ 

 

สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจ ในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ การคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
 ประเด็นการพิจารณา (ดตูัวอย่างการวิเคราะห์หน้า ๑๖-๑๗) 
 .....................................................................................................................................................  

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................. ........................................................ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง 
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี 
เหตุผล 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ........................ 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ..................................................................................................................................................... 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม  

เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอาจเป็นแนวความคิดโครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  
 ประเด็นการพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ........................ 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................. ........................................................ 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและ 

สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท า งานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ........................ 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................. ........................................................ 



๓๑ 

 

 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน 

ด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ
ผลการทดสอบอ่ืนๆ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ..................................................................... ................................................................................ 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ....................................................................................................................................... .............. 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติ ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ 

สูงขึ้น การท า งานหรืองานอาชีพ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 .............................................................................. ....................................................................... 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................. ........................................................ 
 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา ก าหนด  
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ประเด็นการพิจารณา 
 .............................................................................................................................................. ....... 

เกณฑ์คุณภาพ 
 .............................................................................................................. ....................................... 
 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ  
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
 ประเด็นการพิจารณา 
 .....................................................................................................................................................  

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................................................ ......................... 
 
 



๓๒ 

 

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้าน เพศวัยเชื้อชาติศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
 ประเด็นการพิจารณา 
 .....................................................................................................................................................  

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................................................. ........................ 
 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์  
และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับ คนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ....................................................................................................................................... .............. 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ..................................................................................................................... ................................ 
 
การให้ระดับคุณภาพ  

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

◆ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ต่ า
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา ก าหนด  
◆ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร สถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
◆ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีต่ ากว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนด  
◆ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมต่ า กว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนด 

ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
◆ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา ก าหนด  
◆ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
◆ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
◆ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมเป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 



๓๓ 

 

ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
◆ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
เป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษา ก าหนด  
◆ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
◆ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้  
◆ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
◆ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
◆ ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน อาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
◆ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้า หมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
◆ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา ก าหนด  
◆ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด ◆ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี 
วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได ้ 
◆ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
◆ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้าน การเรียนรู้การสื่อสาร การท างาน  
◆ ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อม ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น และการท างาน หรืองานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
◆ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
◆ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา ก าหนด  
◆ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด ◆ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่าง มี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได ้ 
◆ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน า ไปใช้และเผยแพร่ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  



๓๔ 

 

◆ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้าน การเรียนรู้การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม  
◆ ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อม ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น และการท างานหรือ งานอาชีพ  
◆ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนดเป็น
แบบอย่างได้  
◆ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ เป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาไทย  
◆ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย  
◆ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด ชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ด า เนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา  
มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงาน พัฒนาวิชาการที่เน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมายจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด า เนินการ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ........................ 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ..................................................................................................................................................... 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา ก าหนดชัดเจน  



๓๕ 

 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของ รัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 ประเด็นการพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ........................ 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................. ........................................................ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผน

พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา การน า แผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบ
ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและ ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ........................................................................................ ............................................................. 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................................................. ........................ 

 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้าน การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด การ
เรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ........................ 

เกณฑ์คุณภาพ 
 .....................................................................................................................................................  

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
     สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ........................ 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................................................. ........................ 



๓๖ 

 

 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้  
    สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม

ทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
 ประเด็นการพิจารณา 
 .......................................................................................................... ........................................... 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................................................. ........................ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ................................................................................... .................................................................. 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................................................. ........................ 
การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ◆ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  

◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผล ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง ◆ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ  
◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ดี ◆ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
◆ ด า เนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
◆ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
◆ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
◆ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 



๓๗ 

 

ดีเลิศ ◆ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาความต้องการ ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ ในการปฏิบัติ  
◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  
◆ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง กับชีวิตจริง  
◆ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา  
◆ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย  
◆ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ◆ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาความต้องการ ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้  
◆ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง กับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  
◆ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มี ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  
◆ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย  
◆ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ สถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน า ไปประยุกต์ใช้ใน 
      ชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล มาพัฒนาผู้เรียน  



๓๘ 

 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
     เรียนรู ้

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ  
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา สร้าง

โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด า เนินการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน า ผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือ
พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน า ไปจัดกิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการ ความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะแสดงออก แสดงความ คิดเห็น สรุปองค์ความรู้น า เสนอผลงาน และสามารถน า ไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตได้ 
 ประเด็นการพิจารณา  (ตัวอย่าง) 

๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง. 

๒) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน า ไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียนได้จริงโดยผ่านการตรวจแผนจาก
ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๓) มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการ ความช่วยเหลือพิเศษ 
๔) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความ คิดเห็น สรุปองค์ความรู้น า เสนอ

ผลงาน และสามารถน า ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 
เกณฑ์คุณภาพ 
๑) ร้อยละ ๙๐ ของครูทีจ่ัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด ของหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ฯลฯ 
..................................................................................................................................................... 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ ต่อการเรียนรู้  
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
 ประเด็นการพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ........................ 

เกณฑ์คุณภาพ 



๓๙ 

 

 .....................................................................................................................................................  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครูครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรัก ที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 ประเด็นการพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ........................ 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ............................................................................................................................. ........................ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
     มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้ 

เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้เรียนเพื่อน า ไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 .....................................................................................................................................................  

เกณฑ์คุณภาพ 
 ........................................................................................................................ ............................. 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ

น า ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 .................................................................................................................. ................................... 

เกณฑ์คุณภาพ 
 ....................................................................... .............................................................................. 
 

การให้ระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ◆ จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  

◆ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อ การเรียนรู้  
◆ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง ◆ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ น า ไปประยุกต์ใช้ในการด า เนินชีวิต  
◆ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้  
◆ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล มาพัฒนาผู้เรียน 



๔๐ 

 

ดี ◆ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ น า ไปประยุกต์ใช้ในการด า เนินชีวิต  
◆ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้  
◆ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล มาพัฒนาผู้เรียน  
◆ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
◆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ◆ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัด การเรียนรู้ที่สามารถน า ไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถ น า ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
◆ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง ภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  
◆ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ สมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ แก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
◆ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  
◆ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ◆ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัด การเรียนรู้ที่สามารถน า ไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการ
เผยแพร่  
◆ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
◆ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ แก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
◆ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเด็กรักที่จะเรียนรู้และ เรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  
◆ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 



๔๑ 

 

 

เกณฑ์การผ่านและตัดสินคุณภาพมาตรฐานระดับสถานศึกษา 
 

ระดับการศึกษา มาตรฐาน ระดับคุณภาพของ
การผ่าน 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับการศึกษา
ปฐมวัย 

1 คุณภาพเด็ก  
2.การบริหารจัดการ 
3 การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ระดับยอดเยี่ยม 

ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพที่
สถานศึกษาก าหนด 
ได้น้อยกว่าร้อยละ50 =ก าลัง
พัฒนา 
ร้อยละ 50 -65 = ปานกลาง 
ร้อยละ 66 - 79 = ดี 
ร้อยละ 80 – 89 =ดีเลิศ 
ร้อยละ 90  ขึ้นไป=ยอดเยี่ยม 

ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1.คุณภาพผู้เรียน 
2.กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
3.การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

ระดับดขีึ้นไป 
ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ระดับยอดเยี่ยม 

ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพที่
สถานศึกษาก าหนด 
ได้น้อยกว่าร้อยละ50 =ก าลัง
พัฒนา 
ร้อยละ 50 -65 = ปานกลาง 
ร้อยละ 66 - 79 = ดี 
ร้อยละ 80 – 89 =ดีเลิศ 
ร้อยละ 90  ขึ้นไป=ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

ส่วนที่  3 
  แนวทางการประเมินคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียน............................................................มีแนวทางในการประเมินดังนี้ 

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
มาตรฐานที่ ประเด็นการพิจารณาที่

สถานศึกษาก าหนด 
แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑ คุณภาพ
ของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล 
ความปลอดภัยของตนเองได้ 
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ 
 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจควบคุม และแสดงออก 
ทางอารมณ์ได้  
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ 
 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิก ที่ดีของสังคม  
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ 
 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้มีทักษะการคิด 
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ  

-เอกสารในชัน้เรียน 
1).................................... 
2).................................... 
3)....................................
.. 
4).............................ฯลฯ 
-แผนงาน/โครงการ 
.1)...................................
.... 
2).................................... 
3)....................................
.. 
4)............................ฯลฯ 
- บุคคล ได้แก่ 
1. ผอ.ร.ร. 
2. ครูในโรงเรียน 
3. เด็ก 
4.ผู้ปกครอง 
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ 
- สื่อ/นวัตกรรม 
1................................. 
2................................. 
  

-ตรวจสอบเอกสาร ได้แก่ 
……………………………… 
……………………………. 
……………………………… 
……………………………… 
-สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของ
ผู้เรียน เช่น พฤติกรรมที่
สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยม
ของผู้เรียนตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เช่น การเข้าแถว การ
แสดงความเคารพ การพูดจา 
กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ 
และพฤติกรรมการท างาน
ร่วมกัน การอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ 
-สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย เช่น นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่
เกิดเป็นคนในท้องถิ่นนี้ 
นักเรียนภูมิใจสิ่งใดบ้างใน
ท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่
ชอบกับการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ ถ้าชอบ/ไม่ชอบเพราะ
อะไร ฯลฯ 
 
 
 



๔๓ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นการพิจารณาที่
สถานศึกษาก าหนด 

แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒ กระ 
บวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้อง กับบริบทของ
ท้องถิ่น  
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้น
เรียน  
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ 
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ  
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ 
๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ  

-เอกสารอ้างอิง 
1).................................... 
2).................................... 
3)...................................... 
4).............................ฯลฯ 
- สื่อ/นวัตกรรม 
1)....................................... 
2).................................... 
3)...................................... 
4)............................ฯลฯ 
-บุคคล 
1 ผอ.ร.ร. 
2 ครูในโรงเรียน 
3 เด็ก 
4 ผู้ปกครอง 
5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

-ตรวจสอบเอกสาร 
……………………………… 
……………………………. 
……………………………… 
……………………………… 
สังเกต 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
........................................ 
 
สัมภาษณ์ 
....................................... 
...................................... 
...................................... 
น าเสนอผลงาน 
.......................................... 



๔๔ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นการพิจารณาที่
สถานศึกษาก าหนด 

แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓ การจัด
ประสบการ
ณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเล่นและ
ปฏิบัติ อย่างมีความสุข 
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ 
 
 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับวัย 
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ 
  
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและน า ผล การ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
1)................................... 
2).................................... 
3)............................ ฯลฯ  

-เอกสารในชั้นเรียน 
1).................................... 
2).................................... 
3)...................................... 
4).............................ฯลฯ 
-สื่อ/นวัตกรรม 
1)....................................... 
2).................................... 
3)...................................... 
4)............................ฯลฯ 
-บุคคล 
1 ผอ.ร.ร. 
2 ครูในโรงเรียน 
3 เด็ก 
4 ผู้ปกครอง 
5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

-ตรวจสอบเอกสาร 
……………………………… 
……………………………. 
……………………………… 
……………………………… 
สังเกต 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
........................................ 
 
สัมภาษณ์ 
....................................... 
...................................... 
...................................... 
น าเสนอผลงาน 
.......................................... 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

2. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ประเด็นการพิจารณาที่สถานศึกษา

ก าหนด 
แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑ คุณภาพ
ของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ  
1.1)................................... 
1.2).................................... 
1.3)............................ ฯลฯ 
๒) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
2.1)................................... 
2.2).................................... 
2.3)............................ ฯลฯ 
๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
3.1)................................... 
3.2).................................... 
3.3)............................ ฯลฯ 
๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร  
4.1)................................... 
4.2).................................... 
4.3)............................ ฯลฯ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
5.1)................................... 
5.2).................................... 
5.3)............................ ฯลฯ 
๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดตี่องานอาชีพ  
6.1)................................... 
6.2).................................... 
6.3)............................ ฯลฯ  

-เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น  
-ชิ้นงานผลงาน
นักเรียน  
-บันทึกการอ่าน  
-แบบสรุปรายงาน
การประเมิน
ความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 
 -โครงงาน ชิ้นงาน  
-บันทึกการท างาน 
-รายงานสรุปผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน 
-ผลการทดสอบทุก
ระดับ 
-เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลของ
สถานศึกษา ฯลฯ 

-ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ได้แก่ ................................ 
........................................... 
..................................... 
.......................................... 
-สังเกตพฤติกรรมส่วนตัว 
ของผู้เรียน เช่น 
...........................................
...........................................
...........................................
. 
-สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อน
คุณลักษณะและค่านิยมของ
ผู้เรียนตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เช่น 
...........................................
.......................................... 
-สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานร่วมกัน 
เช่น………………. 
  ................................ ฯลฯ 
-สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย เช่น 
1) นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่
เกิดเป็นคนในท้องถิ่นนี้ 
นักเรียนภูมิใจสิ่งใดบ้างใน
ท้องถิ่น  
2)นักเรียนชอบหรือไม่ชอบ
กับการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ ถ้าชอบ/ไม่ชอบ
เพราะอะไร  
3)...............................ฯลฯ 



๔๖ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นการพิจารณาที่สถานศึกษา
ก าหนด 

แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษา ก าหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ๓) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง และ
หลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

 
 

๒ 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนด ชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  
๒.๓ ด า เนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

1.เอกสารตาม
ภารกิจของโรงเรียน 
-แผนพัฒนาคุณภาพ 
-แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
-แผนการใช้จ่ายเงิน/
งบประมาณ 
-แผนพัฒนาครู /
บุคลากร 
-แบบบันทึก
ประจ าวัน 
-สถิติ  
-ทะเบียนนักเรียน 
-ทะเบียนครู  
-ตราสาร  
2.บุคคล 
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียน 
 
3.ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านกายภาพ 
สภาพบริเวณ
โรงเรียน/ห้องเรียน 
การจัดบรรยากาศ

-.ตรวจสอบเอกสารได้แก่
.......................................... 
ฯลฯ 
-สัมภาษณ์คณะกรรมการ
สถานศึกษา/คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ
การก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษา เช่น 
กระบวนการได้มาของ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจท าอย่างไรบ้าง มีขั้นตอน
อย่างไร การก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ด าเนินการอย่างไร ใคร
มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง การน า
แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร  
-การแบ่งบทบาทหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมต่อผลการด าเนินการ
ของสถานศึกษาหรือไม่ 
อย่างไร  
-สถานศึกษามีเครือข่ายใน



๔๗ 

 

ฯลฯ  การท างานกับใคร/
หน่วยงาน 
ใดบ้างอย่างไรฯลฯ 
สังเกต การจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
ภายนอก เช่น...................... 
......................................... 
....................................ฯลฯ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นการพิจารณาที่
สถานศึกษาก าหนด 

แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และ สามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือ ต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้   

1.เอกสารตามภารกิจ
ของโรงเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกผลหลังสอน 
เอกสารหลักฐานการวัด
และประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
สมุดการบ้าน 
2.บุคคล 
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียน 
 
3.ขอ้มูลสารสนเทศด้าน
กายภาพ 
สภาพบริเวณโรงเรียน/
ห้องเรียน 
การจัดบรรยากาศ ส่ือ
การเรียนรู้ฯลฯ  

-ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ในชั้นเรียนและโรงเรียน 
เช่น หลักสูตรสถานศึกษา 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
...................................................
..............................................
ฯลฯ 
-สังเกตกระบวนการเรียนการ
สอน พฤติกรรมการสอนของครู 
เช่น การใช้ค าถามที่หลากหลาย
ระดับเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การ
มอบหมายงานของครู ปฎิ
สัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน เช่น 
ความเป็นกันเองของครูกับ
ผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของ
ครูกับผู้เรียน  
-พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
เช่น ความกระตือรือร้นในการ
เรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
สภาพบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมท่ีให้
ผู้เรียนปฎิบัติจริง กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน 
กิจกรรมตอบสนองความสนใจ
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ของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 
-สัมภาษณ์นักเรียน และครู 
เกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้
ร่วมก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆ 
หรือร่วมประเมินผลการเรียน
หรือไม่ อย่างไรนักเรียนมีโอกาส
ได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด 
และจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร 
เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง 
ฯลฯ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ระดับชั้นเรียน 
1.1 ระดับปฐมวัย 

1.1.1……………………………………………………… 
1.1.2…………………………………………………….. 
1.1.3……………………………………………………ฯลฯ 

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.2.1 ……………………………………………………… 
1.2.2 …………………………………………………….. 
1.2.3……………………………………………………ฯลฯ 

2. เครื่องรวบรวมข้อมูลระดับสถานศึกษา 
2.1 ระดับปฐมวัย 

2.1.1……………………………………………………… 
2.1.2…………………………………………………….. 
2.1.3……………………………………………………ฯลฯ 

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.2.1 ……………………………………………………… 
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2.2.2 …………………………………………………….. 
2.2.3……………………………………………………ฯลฯ 

3. เครื่องมือสรุปผลการเมิน 
3.1 รายด้าน…………………………………………………………… 
3.2 ภาพรวม…………………………………………………………. ฯลฯ 

(ตัวอย่างเครื่องมือเก็บรวบรวมผลการประเมินตามมาตรฐานของสถานศึกษา) 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

แบบเก็บข้อมูลด้านคุณภาพเด็กระดับปฐมวัย ระดับชั้นเรียน  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล ความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม และแสดงออก ทางอารมณ์ได้  
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิก ที่ดขีองสังคม  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได 
ชั้นอนุบาล..............................................ผู้ประเมิน

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

เล
ขท่ี 
 

ชื่อ-สกุล 1.1มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 

1.2พัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจ 

1.3พัฒนาการด้าน
สังคม 

1.4พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1                      
2                      
3                      
ฯล
ฯ 

                     

รวม/คน                     
จ านวนเด็กที่ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

    

ร้อยละที่มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 
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(ตัวอย่าง)แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพเด็กระดับปฐมวัย  ระดับสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
ที ่
 

ชั้น 1.1มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 

1.2พัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจ 

1.3พัฒนาการด้าน
สังคม 

1.4พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 อนุบาล 1/1                     
2                      
3                      
ฯลฯ                      
รวม/คน                     
จ านวนเด็กที่ได้ระดับดีขึ้นไป     
ร้อยละทีม่ีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 

    

(ตัวอย่าง)แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการบริหารและการจัดการระดับปฐมวัย  ระดับ
สถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ สนับสนุนการจัดประสบการณ์  
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ที ่ รายการ ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ) สรุป 
21 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

1 คณะกรรมการคนที่ 1        
2 คณะกรรมการคนที่ 2        
3 คณะกรรมการคนที่ 3        
4 คณะกรรมการคนที่ 4        
5 คณะกรรมการคนที่ 5        
สรุปผลการประเมินรายประเด็น        
สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
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แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญระดับปฐมวัย ระดับสถานศึกษา
(ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน) 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย  
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 3.1 3.2 3.3 3.4 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                      
2                      
3                      
ฯลฯ                      
รวม/คน                     
จ านวนครูที่ได้ระดับดีขึ้นไป     
ร้อยละทีม่ีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 

    

 (ตัวอย่าง) แบบรวบรวมคะแนนผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(กรณีให้คุณครูประเมินตนเอง) 

ชื่อ..................................................   
ที ่ รายการ ผลการประเมิน  

หมายเหตุ 1 2 3 4 5 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก

ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
     หากได้ระดับยอด

เยี่ยมควรแนบ
นวัตกรรมหรือผล
การปฏิบัติเลิศ
ตามแบบท่ี
โรงเรียนก าหนด 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

     

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย 

     

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

     

3.5 .........................................................................
. 

     

สรุปผลการประเมินตนเอง   
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 (ตัวอย่าง) แบบสรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียน...................................................................... 

มาตรฐานที่ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

1 คุณภาพนักเรียน 
 

    
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
    

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
    

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวอย่างแบบรวบรวมคะแนนผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียน......................................................................... 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

 

ที ่ ชั้น 

จ านวน
น.ร.

ทั้งหมด/
คน 

ผลการประเมินนักเรียน/คน 
จ านวน
น.ร.ที่ผ่าน
ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ
ของน.ร.
ที่ผ่าน
ระดับดี
ขึ้นไป 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1         
2          
          
          
 ฯลฯ         
รวมทั้งหมด/คน         
สรุปผลการประเมิน         
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2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ที ่ ชั้น 
จ านวนน.ร.
ทั้งหมด/คน 

ผลการประเมินนักเรียน/คน จ านวนน.ร.
ที่ผ่านระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ
ของน.ร.ที่
ผ่านระดับ
ดีขึ้นไป 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1         
2          
          
          
 ฯลฯ         
รวมทั้งหมด/คน         
สรุปผลการประเมิน         
หมายเหตุ  ควรสร้างเพ่ิมเติมให้ครบทุกรายละเอียดตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดฯลฯ 

(ตัวอย่าง)แบบรวบรวมคะแนนผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด ชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด า เนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู ้ 
 

ที ่ รายการ ผลการประเมิน(ระดับคุณภาพ) สรุป 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

1 คณะกรรมการคนที่ 1        
2 คณะกรรมการคนที่ 2        
3 คณะกรรมการคนที่ 3        
4 คณะกรรมการคนที่ 4        
5 คณะกรรมการคนที่ 5        
สรุปผลการประเมินรายประเด็น        
สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
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 (ตัวอย่าง) แบบรวบรวมคะแนนผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
(กรณีโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน) 
 

ที่ ชื่อ-
สกุ
ล 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                           
2                           
3                           
                           
รวม/คน                          
จ านวน
ครูที่ได้
ระดับดี
ขึ้นไป 

     

ร้อยละ
ของครูที่
ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 

     

สรุปผล
การ
ประเมิน
ภาพรวม 

 

 
หมายเหตุ  การนับจ านวนครูที่ได้ระดับดีขึ้นไป หรือดีเลิศ หรือยอดเยี่ยมอยู่ที่สถานศึกษาก าหนดเกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

 
(ตัวอย่าง) แบบรวบรวมคะแนนผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

(กรณีให้คุณครูประเมินตนเอง) 
ชื่อ..................................................   

ที ่ รายการ ผลการประเมิน  
หมายเหตุ 1 2 3 4 5 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และ สามารถน า ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

     หากได้ระดับยอด
เยี่ยมควรแนบ
นวัตกรรมหรือผล
การปฏิบัติเลิศ
ตามแบบท่ี
โรงเรียนก าหนด 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     

สรุปผลการประเมินตนเอง   
 

 (ตัวอย่าง)แบบสรุปผลการประเมินภาพรวม  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียน...................................................................... 

มาตรฐานที่ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปาน
กลาง 

กลัง
พัฒนา 

1 คุณภาพนักเรียน 
 

    
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
    

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
    

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

 

 
 

 

 

 



๕๖ 

 

 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา (พยายามให้เห็นถึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานมาร่วมให้ค าปรึกษา แนะน า) 

1. นายพิเซษฐ์  เจ้ยทองศรี  ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ 
2. .......................................  ....................................................................... ............ 
3. นางจรรยา   แก้วเซ่ง       ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.กระบี่ 

                                               ( ผูร้ับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา) 
4. ......................................................... ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
5. .............................................................. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6. .............................................................. 

คณะผู้จัดท า (ระบุให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร การเรียนการสอน 
ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนชุมชน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ) 

 1........................................................................ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน/ผู้รับใบอนุญาต 
 2.......................................................................  ผู้จัดการ 
 3)....................................................................   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 4.............................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 
 

 
หนังสือให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน.............................................. ครั้งที่
........./..........   เมื่อวันที่............. เดือน........................... พ.ศ ...................ได้ให้ความเห็นชอบการประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ........................... ..โรงเรียน........................... ......................  
   ทั้งนี้  แจ้งให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทราบและน าสู่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้
บรรลุถึงเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น        
( accountability) เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามขั้นตอนการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน ตลอดจนเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 

ลงชื่อ......................................... 
(......................................................) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
          วันที่ .........เดือน...................พ.ศ............. 

ตราโรงเรียน 


