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ก

คำานำา

	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 มีกำรปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ	 โดยมีกำรปรับปรุงมำตรฐำนและประเด็นพิจำรณำ 

ให้สะท้อนถึงคุณภำพอย่ำงแท้จริง	 ก�ำหนดเกณฑ์และรำยกำรประเมิน 

แบบองค์รวม	(Holistic	Assessment)	ซึ่งเป็นกำรประเมินโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์	 

(Evidence	 Based)	 ลดภำระกำรจัดท�ำเอกสำรที่ใช้ในกำรประเมิน	 ยึดหลัก 

กำรตัดสินระดับคุณภำพตำมหลักกำรตัดสินโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ	 

(Expert	 Judgment)	 ของผู้ประเมิน	 และใช้กำรตรวจทำนผลกำรประเมิน 

โดยคณะกรรมกำรประเมินในระดับเดียวกัน	(Peer	Review)	ปรับกระบวนทัศน์

ในกำรประเมินที่มีเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำบนพื้นฐำนบริบทของสถำนศึกษำ	 

มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 

ในกำรปรับปรุงระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อให้มี

กลไกกำรปฏิบัติที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 ของแต่ละระดับ	 

และเกิดประสิทธิภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 และประกำศใช้

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย	 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 และระดับ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 ประกำศ	 ณ	 วันที่	 ๖	 สิงหำคม	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เพ่ือเป็นหลักในกำรเทียบเคียงส�ำหรับสถำนศึกษำ	 หน่วยงำน 

ต้นสังกัด	 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้งประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ	 

ในกำรพัฒนำ	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ก�ำกับดูแล	 และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ 

กำรศึกษำ
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ข

	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งตำมกฎกระทรวง 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	 จึงได้จัดท�ำคู่มือชุดนี้ขึ้น	 เพื่อให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม	สนับสนุน	นิเทศ	ติดตำม	และช่วยเหลือ

สถำนศึกษำในกำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 และสถำนศึกษำ

สำมำรถใช ้ เป ็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ของสถำนศึกษำ	และเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ขอขอบคุณผู้บริหำร	 

ครู	 อำจำรย์	 ศึกษำนิเทศก์	 และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำ

คู่มือชุดนี้ให้สมบูรณ์	และหวังว่ำสถำนศึกษำทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

จะได้รับประโยชน์จำกคู่มือชุดนี้	 ใช้คู่มือชุดนี้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบ

กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ	 บรรลุตำมเป้ำหมำย 

ที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงยั่งยืน

(นำยอ�ำนำจ	วิชยำนุวัติ)

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
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ค

คำาชี้แจง

	 หลังจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 นโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 และประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ระดับปฐมวัย	 ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส�ำหรับให้สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงด�ำเนินงำน	 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 และเตรียมกำรส�ำหรับ 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

จึงได้จัดท�ำคู่มือ	 ส�ำหรับให้ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำใช้เป็น

แนวทำงในกำรปฏิบัติเพื่อกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง

	 โดยคู่มือน้ี	 มีจ�ำนวน	 ๕	 เล่ม	 มีเนื้อหำสำระครอบคลุมรำยละเอียด 

ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ซึ่งน�ำเสนอหลักกำร 

เหตุผล	 แนวคิด 	 และกรณีตั วอย ่ ำ ง เกี่ ยวกับกำรพัฒนำตำมระบบ 

กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	ดังนี้

เล่มที่ ชื่อเอกสาร สาระส�าคัญ

๑ แนวทำงกำรพัฒนำระบบ 
กำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำตำมกฎ
กระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ	 
พ.ศ.	๒๕๖๑	

แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ	 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	 และกรณี
ศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
สถำนศึกษำให้เข้มแข็ง	
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เล่มที่ ชื่อเอกสาร สาระส�าคัญ

๒ กำรก�ำหนดมำตรฐำน 
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ

แนวคิด	 หลักกำร	 แนวทำงกำรก�ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 และตัวอย ่ำงกำร
ก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

๓ กำรจัดท�ำแผนพัฒนำ 
กำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ

แนวคิด	หลักกำร	ควำมส�ำคัญ	กระบวนกำรจัดท�ำ
และตัวอย่ำงของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 (Action	
Plan)

๔ กำรจัดท�ำรำยงำน 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ของสถำนศึกษำ

หลักกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	 
ขั้นตอน	โครงสร้ำง	และตัวอย่ำง	กำรจัดท�ำรำยงำน
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

๕ กำรเตรียมควำมพร้อม
ของสถำนศึกษำเพื่อรับ
กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก

ควำมหมำย	 แนวคิด	 หลักกำร	 วิธีกำร	 ขั้นตอน 
กำรประเ มินคุณภำพภำยนอก	 กำรเตรียม 
ควำมพร้อมของสถำนศึกษำ	 เพื่อรับกำรประเมิน
ภำยนอก	 และตัวอย่ำงแนวทำงกำรเก็บข้อมูล/ 
ร่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ์
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	 ในกำรด�ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำนั้น	สถำนศึกษำต้องด�ำเนินงำน

ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก�ำหนดร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปีกำรศึกษำ	

และเม่ือส้ินปีกำรศึกษำสถำนศึกษำจะต้องมีกำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเองประจ�ำปี	 ที่เป็นกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนและกำรพัฒนำกำรจัดกำร

ศึกษำของสถำนศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ	ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรด�ำเนินงำนท้ังหมด

ของสถำนศึกษำที่ครอบคลุมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 และน�ำเสนอ

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	 หน่วยงำนต้นสังกัด	 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

และเปิดเผยต่อสำธำรณชน	 เพื่อท�ำให้เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

ว่ำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีคุณภำพได้มำตรฐำน	 และคงรักษำไว ้

ซึ่งมำตรฐำนจำกกำรด�ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 

เพื่อให้กำรจัดท�ำรำยงำนผลประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	ด�ำเนินไปอย่ำงมีคุณภำพ

และสะท้อนผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำอย่ำงแท้จริง	 สถำนศึกษำจ�ำเป็น

ต้องสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	

วำงแผนกำรประเมิน	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 วิเครำะห์และสรุปผลกำรประเมิน	 

แล้วจัดท�ำเป็นรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ�ำปีของสถำนศึกษำ	

	 เอกสำรเล่มน้ีจึงจัดท�ำข้ึนเพื่อน�ำเสนอเน้ือหำส�ำคัญในประเด็นเกี่ยวกับ

กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 และกำรจัดท�ำรำยงำนผล 

กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 ส�ำหรับเป็นแนวทำงให้สถำนศึกษำ 

ด�ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง 

บทนำ�

ตอนที่ ๑



4
การจัดทำารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 โดยจะมีสำระเกี่ยวกับหลักกำรและ

วิธีกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพื่อน�ำไปสู ่กำรจัดท�ำรำยงำนผล 

กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น	๔	ประเด็น	ได้แก่	

	 ๑.	หลักกำรและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ

	 ๒	 หลักกำรและขั้นตอนกำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

ของสถำนศึกษำ

	 ๓.	โครงสร้ำงของรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

	 ๔.	ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

	 เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

ที่สะท้อนคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงแท้จริง	 สำมำรถ

ใช้เป็นสำรสนเทศพื้นฐำนของสถำนศึกษำเพ่ือกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรจัดกำร

ศึกษำของสถำนศึกษำในปีต่อไปและเป็นสำรสนเทศเพื่อกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอกต่อไป



ตอนที่ ๒
การจัดท�รายงานำผลการประเมินำตนำเอง

ของสถานำศึกษา
(Self-Assessment Report)
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การจัดทำารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 กำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเป็นภำรกิจตำม

กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ท่ีสถำนศึกษำ 

ต้องด�ำเนินกำรหลังจำกจัดกำรศึกษำผ่ำนไปแต่ละปีกำรศึกษำ	 เพื่อสะท้อนภำพ

ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำในรอบปีกำรศึกษำที่ผ ่ำนมำภำยใต้บริบทของสถำนศึกษำ	 

โดยสำรสนเทศในรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำนั้นเป็นผลของ

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำ	 ครูและบุคลำกรทุกคน 

ในสถำนศึกษำต้องมีส่วนร่วมในกำรประเมินและให้ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับ 

ผลกำรด�ำเนินงำนของตนเอง	 ซึ่งจะต้องมีกำรประเมินเป็นระยะ	 อย่ำงสม�่ำเสมอ	

และใช้ผลกำรประเมินระหว่ำงปีปรับปรุงกำรท�ำงำนตลอดเวลำ	 ในกำรประเมิน

ผลกำรด�ำเนินงำนแต่ละระยะให้บันทึกข้อมูลพร้อมจัดท�ำและเก็บรวบรวมสำรสนเทศ

และเอกสำรร่องรอยหลักฐำนอย่ำงเป็นระบบไว้	 เพื่อน�ำไปสู่กำรจัดท�ำรำยงำนผล

กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำที่มีคุณภำพต่อไป	

	 สถำนศึกษำแต ่ละแห ่งต ้องจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

ของสถำนศึกษำทุกปีกำรศึกษำ	 เพ่ือรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ 

ให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ	 หน่วยงำนต้นสังกัด	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 นักเรียน	 

ผู้ปกครองและสำธำรณชนรับทรำบว่ำสถำนศึกษำได้บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ

และจัดกำรเรียนรู ้ได้บรรลุเป้ำหมำยท่ีสถำนศึกษำได้วำงไว้และเป็นไปตำม 

ตอนที่ ๒
การจัดท�รายงานำ

ผลการประเมินำตนำเองของสถานำศึกษา
(Self-Assessment Report)
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ที่มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สถำนศึกษำก�ำหนดมำกน้อยเพียงใด	

พร้อมทั้งเป็นกำรน�ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำตนเองของสถำนศึกษำในจุดที่ต้อง

ได้รับกำรพัฒนำ	 เพื่อเป็นกำรก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของตนเองในอนำคต	

อีกทั้งหน่วยงำนต้นสังกัดสำมำรถใช้ผลกำรประเมินจำกรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเองของสถำนศึกษำในกำรตัดสินใจก�ำหนดนโยบำยต่ำง	ๆ 	เพื่อส่งเสริมคุณภำพ

ของสถำนศึกษำในสังกัดต่อไป	

	 หลักกำรและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ

	 กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	(Internal	Quality	Assessment)	

เป็นขั้นตอนของกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม 

กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ซ่ึงควรด�ำเนินกำร 

อย่ำงต่อเนื่องเพรำะเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรจัดกำร	 เนื่องจำกเป็นระบบ 

และกลไกในกำรควบคุม	ตรวจสอบ	และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ

ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดโดยสถำนศึกษำและ/หรือหน่วยงำนต้นสังกัด	

โดยผลกำรประเมินสำมำรถท�ำให้สถำนศึกษำ	 หน่วยงำนต้นสังกัด	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง	

และสำธำรณชนรับทรำบว่ำสถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้บรรลุตำมเป้ำหมำย

หรือมำตรฐำนกำรศึกษำตำมที่สถำนศึกษำแต่ละแห่งก�ำหนดไว้หรือไม่	นอกจำกนี้

สถำนศึกษำสำมำรถใช้ข้อมูลผลกำรประเมินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในกำรด�ำเนินงำน

ได้ทันกับควำมต้องกำร	 และปรับปรุงพัฒนำกำรด�ำเนินงำนของตนเองให้บรรลุ

เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	อีกทั้ง	รำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเองของสถำนศึกษำยังเป็นสำรสนเทศส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกต่อไป
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	 กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำควรด�ำเนินกำรอย่ำงน้อย 

ปีละ	๑	ครั้ง	โดยสำมำรถก�ำหนดระยะเวลำในกำรประเมินได้ตำมควำมเหมำะสม	

แต่ต้องสอดคล้องกับสภำพและบริบทของกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำของตน	

เพ่ือควำมสะดวกในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ผล	 โดยกำรประเมิน

คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำและ

ผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ	 ครู	 ผู ้ เรียน	 ผู ้ปกครอง	 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	 ชุมชน	 เขตพื้นที่กำรศึกษำ	 หรือหน่วยงำนอื่น 

ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	 วำงแผน	 ติดตำมและ

ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ	 พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพ 

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อให ้ผู ้ เรียนได ้รับกำรศึกษำที่ดีมีคุณภำพเป็นไปตำม 

ควำมต้องกำรของผู ้ปกครอง	 ชุมชนและผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง	 ตลอดจนสังคม 

และประเทศชำติ

 กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเป็นกำรประเมินตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีแต่ละสถำนศึกษำก�ำหนดข้ึน	 โดยมีควำมสอดคล้อง

กับมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ีประกำศโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 ดังนั้นผู้มีส่วนร่วมในกำรประเมิน 

ต้องศึกษำประเด็นพิจำรณำที่ก�ำหนดไว้ในมำตรฐำนของสถำนศึกษำ	 และระดับ

คุณภำพให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ก่อนด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	

และควรมีควำมรู้ลึกและเข้ำใจบริบทของกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งในแง่มุม

ของภำระงำน	โครงสร้ำงเทคนิคต่ำง	ๆ	ที่ใช้ในกำรบริหำร	กำรพัฒนำกำรจัดกำร

เรียนรู้	 และมีประสบกำรณ์เพียงพอและควำมรู้เกี่ยวกับควำมเคลื่อนไหวของกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน	 

เพื่อกำรช่วยเสนอแนะกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำได้อย่ำงชัดเจนและตรงกับ

ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำอย่ำงแท้จริง
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	 กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเน้นกำรประเมินตำมหลักฐำน

เชิงประจักษ์	 (Evidence	 Based	 Assessment)	 ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน 

ตำมสภำพจริงของสถำนศึกษำ	 เป็นกำรประเมินจำกสภำพจริง	 ไม่สร้ำงเครื่องมือ

เพ่ือกำรประเมินเพิ่มเติม	 หรือสร้ำงเอกสำรเพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรร่องรอย 

ที่เกิดจำกกำรท�ำงำนปกติของสถำนศึกษำ	 ข้อมูลหลักฐำนต่ำง	 ๆ	 เกิดจำกวิธีกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสม	 เป็นผลงำนอันเกิดจำกกำรเรียนรู ้ตำมปกติ 

ของนักเรียน	รวมทั้งผลงำนที่เกิดขึ้นจำกกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน

ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน	 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ

เชิงประจักษ์ที่สถำนศึกษำด�ำเนินกำรอยู่แล้ว	 เพื่อแสดงข้อมูลและได้ผลประเมิน 

ที่สะท้อนคุณภำพที่แท้จริงของสถำนศึกษำจำกกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำน 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง	 น่ำเชื่อถือ	 ชัดเจนและครบถ้วน	

สำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมินได้ตำมสภำพบริบทของสถำนศึกษำนั้น	ๆ	ทั้งนี้

กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำและกำรตัดสินระดับคุณภำพ 

ตำมมำตรฐำนเป็นไปตำมหลักกำรตัดสินโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ	 (Expert	 

Judgment)	 และมีกำรตรวจทำนผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมิน 

ในระดับเดียวกัน	 (Peer	 Review)	 โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว	้

ดังนั้นคณะท�ำงำนที่รับผิดชอบในกำรประเมินต้องมีควำมรู้อย่ำงรอบด้ำน	 และสำมำรถ

วิเครำะห์ข้อมูลร่วมกันในกำรตัดสิน	 เพื่อให้ระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด	 

ซึ่งจะไม่ใช่กำรให้คะแนนตำมควำมคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง	 มีกำรให้ข้อมูลแบบ

ตรงไปตรงมำ	จริงใจ	ปรำศจำกอคติ	และคณะกรรมกำรประเมินภำยในต้องมั่นใจ

ว่ำตนเองในฐำนะผู้ประเมินมีควำมสำมำรถในกำรประเมินจริง	 ที่ส�ำคัญคือต้องมี

ควำมเข้ำใจบริบทของสถำนศึกษำ	 เพื่อจะได้ให้ค�ำแนะน�ำท่ีเหมำะสม	 น�ำไป

ปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อกำรพัฒนำคุณภำพภำยในสถำนศึกษำนั้น	ๆ	ได้	ทั้งนี้	ต้องให้

ควำมส�ำคัญกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ถูกประเมินด้วย	
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	 หลังจำกด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศเป็นผล

กำรประเมินในแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำและประเด็นพิจำรณำแล้ว	 จึงเขียน

รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำท่ีแสดงข้อเท็จจริงอย่ำงถูกต้องครบถ้วน	

มีเนื้อหำสำระและหลักฐำนที่แสดงเหตุผลที่มำของกำรให้ระดับคุณภำพอย่ำงถูกต้อง

ละเอียดถี่ถ้วน	โดยรูปแบบรำยงำนประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	(Self-Assessment	

Report)	 ควรมีกำรเรียบเรียงเนื้อหำให้อ่ำนง่ำย	 ให้เป็นล�ำดับ	 ก�ำหนดหัวข้อเรื่อง

ไม่ซ�้ำซ้อน	แบ่งเป็น	๒	ส่วน	คือ	ส่วนที่	๑	บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร	และส่วนที่	๒	

ข้อมูลกำรประเมินตนเอง	 ซึ่งในส่วนที่	 ๒	 จะน�ำเสนอข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไป	 และ	

ตอบค�ำถำม	๓	ข้อ	คือ	ข้อ	๑	มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีระดับคุณภำพใด	

ข้อ	๒	ข้อมูล	หลักฐำน	และเอกสำรเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้ำง	และข้อ	๓	

แผนงำน	 แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีข้ึนกว่ำเดิม	 แล้วจึงน�ำเสนอรำยงำนให ้

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลังจำกเขียนรำยงำน

ประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์แล้ว	 ทั้งนี้	 สถำนศึกษำจะต้องรำยงำนและเผยแพร่

ผลกำรประเมินตนเองต่อผู้เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ครู	 ผู้ปกครอง	 นักเรียน	 หน่วยงำน 

ต้นสังกัด	ชุมชน	และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งสถำนศึกษำสำมำรถด�ำเนินกำร

เผยแพร่ผลกำรประเมินตนเองแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ตำมควำมเหมำะสม	 เช่น	 เว็บไซต	์

จุลสำร	วำรสำร	แผ่นพับ	เสียงตำมสำย	หนังสือเวียน	และกำรชี้แจงในกำรประชุม	

เป็นต้น	 และกระบวนกำรที่ส�ำคัญอีกกระบวนกำรหนึ่งคือกำรใช้ประโยชน์จำกผล

กำรประเมิน	 โดยหน่วยงำนต้นสังกัด	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 สถำนศึกษำ

และผู ้เก่ียวข้องจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้ข้อมูลสำรสนเทศผลกำรประเมิน

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพื่อกำรตัดสินใจในกำรก�ำหนดนโยบำย	วำงแผน	และ

ด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำต่อไป

	 ในกำรแต่งต้ังคณะท�ำงำนเพื่อด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

สถำนศึกษำนั้น	 สถำนศึกษำต้องด�ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน	
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ประกอบด้วย	 บุคลำกรในสถำนศึกษำและ/หรืออำจมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ครูผู ้สอนในสถำนศึกษำน้ัน	 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	 ผู้ปกครองของนักเรียน	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูจำกสถำนศึกษำอื่น 

ที่มีบริบทใกล้เคียง	 โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรประเมินให้ได้มำกท่ีสุด	

มีกำรก�ำหนดแผนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ	 เช่น	 ประเภทข้อมูล 

ที่ต้องกำรเก็บรวบรวมในแต่ละมำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ	 วิธีกำรเก็บรวบรวม

และวิเครำะห์ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบในกำรเก็บข้อมูล	ก�ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล	

และแผนกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำและแผนกำรติดตำม

กำรใช้ผลกำรประเมินตนเองเพื่อกำรส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนำส่วนที่ยังไม่บรรลุ

เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

	 หลักกำรและขั้นตอนกำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

	 กำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 (Self-Assessment	

Report)	 เป็นกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนและกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ	 ซึ่งต้องครอบคลุมตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำที่แต่ละสถำนศึกษำได้ก�ำหนดไว้	 เพื่อรำยงำนและน�ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน	หน่วยงำนต้นสังกัด	 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	

และสำธำรณชน	รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำนั้นเป็นฐำนข้อมูล

ที่ส�ำคัญในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำและรับกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกต่อไป

	 กำรจัดท�ำรำยผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเป็นส่ิงท่ีต้องให ้

ควำมส�ำคัญและต้องมีกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้ได้รำยงำนที่สะท้อน 

ผลกำรด�ำเนินงำนที่ถูกต้อง	 ชัดเจน	 และสมบูรณ์	 ดังนั้น	 สถำนศึกษำจึงควร 

มีขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้
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ขั้นตอนการจัดท�ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

แผนภำพที่	๑	แสดงขั้นตอนกำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

๑.๑ แต่งตั้งคณะท�างาน
	 สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

ของสถำนศึกษำ	ประกอบด้วย	คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	ผู้บริหำร	ครู	

และบุคลำกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	และอำจก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดท�ำ

รำยงำนผลกำรประเมินตนเองก็สำมำรถท�ำได้

๑.๒ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
	 สถำนศึกษำด�ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศที่สะท้อนคุณภำพ 

ของสถำนศึกษำและสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 ซ่ึงเป็น 

กระบวนกำรที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	 เนื่องจำกควำมถูกต้องและควำมครบถ้วน

ของข้อมูลสำรสนเทศนั้น	 ส่งผลต่อควำมควำมน่ำเชื่อถือและควำมสมบูรณ ์

P a g e  | ๙ 

 
 

 
 

ขั้นตอนการจดัทาํรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

1.1 แต่งตั้งคณะทํางาน 
สถานศึกษาแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และอาจกําหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองก็สามารถทําได้ 

1.2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
 สถานศึกษาดําเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศนั้น ส่งผลต่อความความน่าเช่ือถือและความสมบูรณ์ของรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนั้น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจึงต้องเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสถานศึกษาและผลดําเนินงานของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านที่เกิดขึ้นจริงและสามารถสะท้อนคุณภาพ
ในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วนชัดเจน 
 ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการเขียนรายงาน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ
นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม และ 2) ข้อมูลที่เป็นผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เช่น ข้อมูลเก่ียวกับผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา ข้อมูล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียน หรือผลการประเมินผู้เรียนอ่ืน ๆ ผลการดําเนินงานในเชิงผลการประเมินจากการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
 
 

   1 • แต่งตั้งคณะทํางาน

     2 • รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

    3 • เขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา

    4 • นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ

  5 • รายงานและเปิดเผยต่อผู้เก่ียวข้อง
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ของรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 ดังนั้น	 ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

จึงต้องเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำและผลด�ำเนินงำน

ของสถำนศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำที่เกิดขึ้นจริงและสำมำรถสะท้อนคุณภำพ 

ในแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้อย่ำงครบถ้วนชัดเจน

	 ข้อมูลสำรสนเทศที่ใช้ในกำรเขียนรำยงำน	ได้แก่	๑)	ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ	

เช่น	 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและบุคลำกรในสถำนศึกษำ	 ข้อมูลงบประมำณ	 

ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม	และ	๒)	ข้อมูลที่เป็นผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	

เช่น	 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ	 ข้อมูล 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ	ผลกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้เรียน	ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน	หรือผลกำรประเมินผู้เรียนอื่น	ๆ	

ผลกำรด�ำเนินงำนในเชิงผลกำรประเมินจำกกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน	โครงกำร

และกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ	 ผลกำรใช้แหล่งเรียนรู้

ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ	 ผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 

ผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคม	สรุปผลกำรประเมิน

จำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ

๑.๓ เขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
	 สถำนศึกษำสำมำรถก�ำหนดรูปแบบกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

ของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 ได้ตำมควำมเหมำะสม	 สำมำรถน�ำเสนอได้ทั้งข้อมูล 

เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ	 กำรน�ำเสนออำจเป็นควำมเรียง	 ตำรำงประกอบ 

ควำมเรียง	 กำรบรรยำยประกอบแผนภูมิ	 รูปภำพ	หรือกรำฟ	 ฯลฯ	 โดยใช้ภำษำ 

ที่อ ่ำนเข้ำใจง่ำย	 กระชับ	 ชัดเจน	 สำระส�ำคัญแบ่งออกเป็น	 ๒	 ส่วน	 คือ	 

ส่วนที่	 ๑	 บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร	 และส่วนท่ี	 ๒	 ข้อมูลกำรประเมินตนเอง	 

ซึ่งในส่วนที่	๒	จะน�ำเสนอข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป	และ	ตอบค�ำถำม	๓	ข้อ	คือ	ข้อ	๑	
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีระดับคุณภำพใด	 ข้อ	 ๒	 ข้อมูล	 หลักฐำน	

และเอกสำรเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้ำง	และข้อ	๓	แผนงำน	แนวทำงพัฒนำ

คุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม

๑.๔ น�าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
	 สถำนศึกษำต้องน�ำเสนอรำยงำนให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำพิจำรณำ 

ให้ควำมเห็นชอบและรับรองผลกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำหลังจำก

เขียนรำยงำนประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์แล้ว

๑.๕ รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง
	 เมื่อรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำได้รับควำมเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนแล้ว	 สถำนศึกษำจะต้องรำยงำนและ

เผยแพร่ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำแก่ผู้เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ครู	ผู้ปกครอง	

นักเรียน	หน่วยงำนต้นสังกัด	ชุมชน	และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งสถำนศึกษำ

สำมำรถด�ำเนินกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำได้หลำกหลำย

วิธีตำมควำมเหมำะสม	 เช่น	 เว็บไซต์ของสถำนศึกษำ	 จุลสำร	 วำรสำร	 แผ่นพับ	

เสียงตำมสำย	และกำรชี้แจงในกำรประชุม	เป็นต้น
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	 โครงสร้ำงของรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

แผนภำพที่	๒	แสดงโครงสร้ำงของรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

โครงสร้ำงรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	มีดังนี้

 ส่วนที่ ๑ บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร 

	 แสดงรำยละเอียดกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองและน�ำเสนอข้อมูล

โดยสังเขป	 ได้แก่	 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ	 และผลกำรประเมินตนเองที่มี

ควำมกระชับ	 ชัดเจน	 ตรงตำมประเด็นส�ำคัญ	 ๆ	 และมีที่มำของหลักฐำนชัดเจน 

ในเชิงประเมิน	 สื่อให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนของ 

สถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ตำมกรอบกำรประเมินซ่ึงได้แก่

มำตรฐำนของสถำนศึกษำ

 ส่วนที่ ๒ รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

	 แสดงรำยละเอียดผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 ประกอบด้วย

ข้อมูลพื้นฐำน	 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 และภำคผนวก	 ซ่ึงม ี

รำยละเอียด	ดังนี้
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1.3 เขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสามารถกําหนดรูปแบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ได้ตาม
ความเหมาะสม สามารถนําเสนอได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนําเสนออาจเป็นความเรียง 
ตารางประกอบความเรียง การบรรยายประกอบแผนภูมิ รูปภาพ หรือกราฟ ฯลฯ โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย 
กระชับ ชัดเจน สาระสําคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร และ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินตนเอง ซึ่งในส่วนที่ 2 จะนําเสนอข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป และ ตอบคําถาม 3 ข้อ คือ 
ข้อ 1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีระดับคุณภาพใด ข้อ 2 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์
สนับสนุนมีอะไรบ้าง และข้อ 3 แผนงาน แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

1.4 นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 สถานศึกษาต้องนําเสนอรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรอง
ผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหลังจากเขียนรายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

1.5 รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 เมื่อรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแล้ว สถานศึกษาจะต้องรายงานและเผยแพร่ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงานต้นสังกัด ชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการเผยแพร่ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เช่น เว็บไซต์
ของสถานศึกษา จุลสาร วารสาร แผ่นพับ เสียงตามสาย แผ่นพับ และการช้ีแจงในการประชุม เป็นต้น 

โครงสร้างของรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

 

 
แผนภาพท่ี 2 แสดงโครงสร้างของรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
  

• ภาพรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

• หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
• แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปีถัดไป

• ข้อมูลพื้นฐาน
• ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
• สรุปผล แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดมิ
• ภาคผนวก
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 สถานศึกษาต้องนําเสนอรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรอง
ผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหลังจากเขียนรายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

1.5 รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 เมื่อรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแล้ว สถานศึกษาจะต้องรายงานและเผยแพร่ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงานต้นสังกัด ชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการเผยแพร่ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เช่น เว็บไซต์
ของสถานศึกษา จุลสาร วารสาร แผ่นพับ เสียงตามสาย แผ่นพับ และการช้ีแจงในการประชุม เป็นต้น 

โครงสร้างของรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

 

 
แผนภาพท่ี 2 แสดงโครงสร้างของรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
  

• ภาพรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

• หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
• แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปีถัดไป

• ข้อมูลพื้นฐาน
• ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
• สรุปผล แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดมิ
• ภาคผนวก
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 ๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา	 :	 น�ำเสนอข้อมูลพื้นฐำนของสถำน

ศึกษำที่ส�ำคัญให้เหมำะสม	 และเป็นไปตำมสภำพจริง	 สะท้อนให้เห็นถึงสภำพ

แวดล้อมของสถำนศึกษำ	โดยน�ำเสนอเป็นควำมเรียง	ตำรำง	แผนภูมิหรือกรำฟ	ตำมควำม

เหมำะสมของข้อมูล	ซึ่งข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำอำจประกอบด้วย	

	 	 ๑)	 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ	 เช่น	 ชื่อ	 รหัสสถำนศึกษำ	 ที่ตั้ง	

หมำยเลขโทรศัพท์	โทรสำร	E-mail	เว็บไซต์	ระดับชั้นที่เปิดสอน	เป็นต้น	

	 	 ๒)	 กำรบริหำรจัดกำรแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ	 ประกอบด้วย	

ปรัชญำกำรศึกษำ	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เอกลักษณ์	 และอัตลักษณ์ของโรงเรียน	

เป็นต้น

	 	 ๓)		ข้อมูลบุคลำกร	ประกอบด้วย	จ�ำนวนผู้บริหำร	จ�ำนวนครูจ�ำแนก

ตำมสำขำวิชำ	 จ�ำนวนนักเรียนจ�ำแนกตำมระดับชั้น	 คุณลักษณะ	 เช่น	 ผู้เรียนที่มี

ควำมพิกำร	ผู้เรียนที่มีควำมด้อยโอกำส	ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ	เป็นต้น	

	 	 ๔)	 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	 เช่น	 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ

ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน	 (O-NET)	 หรือผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ 

พื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ	(NT)	เป็นต้น

	 	 ๕)		ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม	 แหล่งเรียนรู ้ภำยใน/ภำยนอก 

สถำนศึกษำ	ภูมิปัญญำท้องถิ่น	เป็นต้น

 ๒.๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา	 :	 น�ำเสนอผลกำรประเมิน

ตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 ประกอบด้วย	 ๑)	 กำรสรุปผล 

กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำในภำพรวม	 ๒)	 กำรน�ำเสนอผลกำรประเมิน

ตนเองของสถำนศึกษำเป็นรำยมำตรฐำน	โดยมีรำยละเอียดแต่ละประเด็น	ดังนี้

	 	 ๑)	 กำรสรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำในภำพรวม	 :	

เป็นกำรน�ำเสนอระดับคุณภำพในภำพรวมของสถำนศึกษำ	 ผลกำรด�ำเนินงำน

ของสถำนศึกษำที่สนับสนุนผลกำรประเมินตำมระดับคุณภำพท่ีสถำนศึกษำได้รับ	
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โดยน�ำผลกำรด�ำเนินงำนทั้ง	 ๓	 มำตรฐำน	 และน�ำเสนอผลงำนที่แสดงให้เห็นว่ำ

สถำนศึกษำได้รับผลกำรประเมินในระดับดังกล่ำว	 เพรำะเหตุใด	 โดยอำจน�ำเสนอ

เป็นควำมเรียง	 ตำรำง	 แผนภูมิ	 หรือกรำฟ	 ฯลฯ	 ตำมควำมเหมำะสมของข้อมูล	 

โดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพร่วมให้ระดับคุณภำพของสถำนศึกษำในภำพ

รวม	ซึ่งในบำงครั้งอำจพบว่ำ	ผลกำรประเมินมีควำมแตกต่ำงกัน	จึงอำจต้องใช้วิธี

ทำงด้ำนคณิตศำสตร์และทำงด้ำนพฤติกรรมศำสตร์เพื่อหำฉันทำมติของผล 

กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำในภำพรวม

	 	 ๒)	 กำรน�ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเป็น 

รำยมำตรฐำน	:	เป็นกำรน�ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน	เป็นรำยมำตรฐำน	

โดยอำจเขียนเป็นรำยข้อ	 หรือควำมเรียงให้ครอบคลุมทุกประเด็นพิจำรณำของ

แต่ละมำตรฐำน	ซึ่งมีรำยละเอียดกำรน�ำเสนอใน	๓	ประเด็น	ดังนี้	

	 	 	 ๒.๑)	 ระดับคุณภำพในแต่ละมำตรฐำนอยู่ในระดับใด	:	เป็นกำร

ตัดสินระดับคุณภำพตำมมำตรฐำน	 โดยพิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำนจำกควำมส�ำเร็จ

ตำมประเด็นพิจำรณำของแต่ละมำตรฐำนแบบองค์รวม	 (Holistic)	 ทั้งนี้ผล 

กำรประเมินระดับคุณภำพต้องสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง	 

ซึ่งเกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ	๕	ระดับ	คือ	ก�ำลังพัฒนำ	ปำนกลำง	ดี	ดีเลิศ	และ

ยอดเยี่ยม	(แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพในภำคผนวก)

	 	 	 ๒.๒)	 มีหลักฐำนในกำรอ้ำงอิงผลกำรประเมินตำมประเด็นพิจำรณำ

ของแต่ละมำตรฐำนอย่ำงไร:	 ให้น�ำเสนอกระบวนกำรพัฒนำ	 วิธีกำรด�ำเนินงำน

ของสถำนศึกษำในแต่ละมำตรฐำน	 ให้ชัดเจนครอบคลุมตำมประเด็นพิจำรณำ	

เพื่อสนับสนุนผลกำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำน	 โดยน�ำเสนอในเชิงปริมำณ

และ/หรือเชิงคุณภำพให้เหมำะสมสอดคล้องกับลักษณะข้อมูลในกำรประเมิน	

	 	 	 ๒.๓)	 สถำนศึกษำแผนพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	หรือจะมี

กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ดีขึ้น 
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กว่ำเดิมได้อย่ำงไร	 :	 เป็นกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนท่ีไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 

ที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 หรือโครงกำร/กิจกรรมที่คำดว่ำหำกด�ำเนินงำนแล้ว 

จะส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในแต่ละมำตรฐำน	 มีคุณภำพ 

เพิ่มมำกขึ้น	สำมำรถธ�ำรงค์รักษำ	หรือยกระดับคุณภำพได้

  ๒.๓ ภาคผนวก น�ำเสนอหลักฐำนข้อมูลส�ำคัญ	หรือเอกสำรอ้ำงอิงต่ำง	ๆ	

โดยสังเขป
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 ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

	 กำรน�ำเสนอแนวทำงกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

เล่มนี้เป็นกำรยกตัวอย่ำงให้เห็นว่ำกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำน

ศึกษำสำมำรถท�ำได้หลำยลักษณะ	เช่น	กำรเขียนบรรยำย	กำรน�ำเสนอเป็นตำรำง	

กำรน�ำเสนอด้วยแผนภำพ	ซึ่งสถำนศึกษำสำมำรถปรับให้เหมำะสมกับสำรสนเทศ

ที่สถำนศึกษำต้องกำรน�ำเสนอ	 เพื่อสะท้อนผลกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจนเข้ำใจง่ำย

และครบถ้วน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

	 ๑.๑	 ข้อมูลที่ตั้งสถำนศึกษำ	 แสดงข้อมูลท่ีตั้งของสถำนศึกษำ	 วิสัยทัศน์	

พันธกิจ	เพื่อบอกลักษณะทั่วไปของสถำนศึกษำ	ที่อยู่และช่องทำงกำรติดต่อ

	 ๑.๒		ข้อมูลผู้บริหำร	แสดงข้อมูลของผู้บริหำรของสถำนศึกษำ	

	 ๑.๓	 ข้อมูลครูและบุคลำกร	 แสดงจ�ำนวนครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ

โดยสรุป	 โดยออกแบบกำรน�ำเสนอในรูปแบบที่เหมำะสม	 เช่น	 จ�ำแนกตำมเพศ	

จ�ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ	จ�ำแนกตำมวิชำเอก	จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ย	ฯ	เพื่อให้ผู้อ่ำน

ได้ทรำบข้อมูลครูและบุคลำกรที่มีในสถำนศึกษำทั้งหมด	

	 ๑.๔		ข้อมูลนักเรียน	 แสดงจ�ำนวนนักเรียนทุกระดับที่มีในสถำนศึกษำ	 

โดยสถำนศึกษำสำมำรถออกแบบกำรน�ำเสนอได้ในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 เช่น	 ตำรำง	

แผนภูมิ	

	 ๑.๕		ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ	 น�ำเสนอข้อมูล 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	ซึ่งอำจประกอบด้วย	ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	๘	กลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้	ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน	(O-NET)	ผลกำรประเมิน

คุณภำพผู ้เรียนช้ันประถมศึกษำปีที่	 ๓	 (NT)	 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถ 
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กำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	 ๑	 (RT)	 ผลกำรประเมินคุณธรรม	

จริยธรรมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 ผลกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียนฯ	 ผลกำรประเมิน

คุณภำพภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ	 (เทียบ	 ๒	 ปีกำรศึกษำ)	 โดยสถำนศึกษำสำมำรถ

ออกแบบกำรน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีเหมำะสมได้	 และหำกต้องกำรน�ำเสนอ

ให้เห็นพัฒนำกำรของผลกำรประเมินควรน�ำเสนอข้อมูล	 ๒	 –	 ๓	 ปีย้อนหลัง

ประกอบกำรน�ำเสนอ	

ส่วนที่ ๒

	 น�ำเสนอผลกำรประเมินของสถำนศึกษำ	 โดยมีหัวข้อกำรน�ำเสนอ	 ๓	 ข้อ	

ดังนี้

	 ๒.๑		ระดับคุณภำพในภำพรวมและรำยมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

มีระดับคุณภำพใด

	 ๒.๒		ข้อมูล	 หลักฐำน	 และเอกสำรเชิงประจักษ์สนับสนุนในเชิงประเมิน 

ที่แสดงรำยละเอียดสนับสนุนให้เห็นถึงควำมเหมำะสมสอดคล้องในผลกำรประเมิน

ตำมที่ระบุไว้ในแต่ละระดับคุณภำพ

	 ๒.๓	 แผนงำนหรือแนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงน้อย	 

๑	ระดับ	หรือกำรรักษำให้คงสภำพอย่ำงไร	
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 ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
	 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
	 สถำนศึกษำจัดประสบกำรณ์กำรที่ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง	๔	ด้ำน	 ได้แก่	
ร่ำงกำย	 อำรมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญำ	 มีสุขนิสัยที่ดี	 ดูแลควำมปลอดภัย
ของตนเองได้	 โดยมีครูประจ�ำชั้น	 ห้องละ	 ๒	 คน	 ดูแลอย่ำงใกล้ชิด	 จัดบริกำร
อำหำรให้เด็กอย่ำงเพียงพอและถูกหลักโภชนำกำร	 ครูมีกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำร
บริโภคอำหำรที่มีคุณค่ำ	 มีกำรประเมินภำวะโภชนำกำรเป็นประจ�ำทุกภำคเรียน	
และได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีทุกคน	 มีกำรช่ังน�้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็ก	
ภำคเรียนละ	๒	ครั้ง	รวมทั้งนักเรียนได้รับกำรปลูกจิตส�ำนึกในเรื่องกำรดูแลสุขภำพ	
กำรออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ	 รู ้จักป้องกันตนเองจำกโรคภัย	 อุบัติเหตุ	 
และสิ่งเสพติดให้โทษ	 ได้รับกำรส่งเสริมทักษะด้ำนกำรเคลื่อนไหวเต็มตำม
ศักยภำพ	มีกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยเป็นประจ�ำทุกภำคเรียน
 สถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย	เช่น	กิจกรรมวันส�ำคัญ	กิจกรรมศิลปะ	
กิจกรรมกีฬำสี	กิจกรรม	Open	Class	ค่ำย	K-STEM	English	Camp	กิจกรรม
ทัศนศึกษำฯลฯ	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กมีควำมกระตือรือร้นในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำงๆ	 กล้ำพูดกล้ำแสดงออกตำมควำมสำมำรถ	 มีควำมรับผิดชอบ	 
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	 อีกทั้งยังปลูกจิตส�ำนึกให้เด็กรักธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	
โดยมอบหมำยให้เด็กช่วยกันดูแลต้นไม้	และสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำให้อยู่
ในสภำพสะอำด	 เรียบร้อย	 สวยงำมอยู่เสมอ	 จัดกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 เพ่ือเปิดโอกำส 
ให้เด็กทุกคนได้แสดงออกถึงกำรเป็นผู ้น�ำและผู ้ตำมได้รับกำรฝึกให้รู ้จัก 
มีควำมรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม	 เพ่ือให้มีพัฒนำกำรด้ำนสังคมท่ีดี	 
มีระเบียบวินัย	 เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของพ่อแม่	 ครู	 อำจำรย์	 มีควำมซ่ือสัตย์	 สุจริต	
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รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน	 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น	 ประพฤติตนตำมวัฒนธรรม
และศำสนำที่ตนเองนับถือ	ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด	ฟัง	สังเกต	พูด	ส�ำรวจ	ค้นคว้ำ	
ทดลอง	 โดยกำรลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง	 และได้รับกำรปูพื้นฐำนทักษะกำรเรียนรู้
ผ่ำนประสบกำรณ์ตรง	 ได้รับกำรส่งเสริมให้มีทักษะในกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม	
เปิดโอกำสให้รู้จักคิด	 วำงแผน	 ตัดสินใจ	 สร้ำงสรรค์ผลงำนได้ตำมควำมคิดและ
จินตนำกำรเสริมสร้ำงลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้	 กล้ำพูด	 กล้ำถำม	 ส่งเสริมให้มีนิสัย
รักกำรอ่ำน	 โดยสถำนศึกษำจัดหำหนังสือไว้บริกำรในห้องสมุดอย่ำงหลำกหลำย	
และมีจ�ำนวนมำกพอที่เด็กสำมำรถเข้ำไปศึกษำด้วยตนเอง	และยืมกลับบ้ำนได้

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน
ตัวอย่างที่ ๑:
	 สถำนศึกษำได้รวบรวมข้อมูลพัฒนำกำรของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน	
จ�ำนวน	๓๖๒	คน	แล้วน�ำมำประเมินตำมเกณฑ์ของสถำนศึกษำ	พบว่ำ
	 ๑.	 กำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 พบว่ำ	 เด็กจ�ำนวน	 ๓๔๕	 คน	 
มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยในระดับดี	 คิดเป็นร้อยละ	๙๕.๓๐	 (สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย	
ร้อยละ	๙๐)	
	 ๒.	 กำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	 พบว่ำ	 เด็กจ�ำนวน	 ๓๖๐	 คน	 
มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ในระดับดี	 คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๔๔	 (สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย	
ร้อยละ	๙๐)	
	 ๓.	 กำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสังคม	 พบว่ำ	 เด็กจ�ำนวน	 ๓๕๑	 คน	 
มีพัฒนำกำรด้ำนสังคมในระดับดี	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๖.๙๖	 (สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย	
ร้อยละ	๙๐)	
	 ๔.	 กำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ	 พบว่ำ	 เด็กจ�ำนวน	 ๓๔๐	 คน	 
มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำในระดับดี	คิดเป็นร้อยละ	๙๓.๙๒	(สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย	

ร้อยละ	๙๐)	
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ตัวอย่างที่ ๒:

จ�ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรในระดับดี

 

 

	 จำกแผนภูมิ	พบว่ำ	 เด็กนักเรียนชั้นอนุบำลศึกษำปีที่	๑	มีผลกำรประเมิน

พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 ด้ำนอำรมณ์	 ด้ำนสังคม	 และด้ำนสติปัญญำ	 ในระดับดี	

ร้อยละ	๙๘.๘๒,	๙๙.๔๑	๙๕.๒๙	และ	๙๔.๗๑	ตำมล�ำดับ

	 เด็กนักเรียนชั้นอนุบำลศึกษำปีท่ี	 ๒	 มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำน

ร่ำงกำย	ด้ำนอำรมณ์	ด้ำนสังคม	และด้ำนสติปัญญำ	ในระดับดี	ร้อยละ	๙๒.๑๙,	

๙๙.๔๘	๙๘.๔๔	และ	๙๓.๒๓	ตำมล�ำดับ

	 เม่ือพิจำรณำในภำพรวม	 พบว่ำ	 เด็กระดับปฐมวัยมีผลกำรประเมิน

พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 ด้ำนอำรมณ์	 ด้ำนสังคม	 และด้ำนสติปัญญำ	 ในระดับดี	

ร้อยละ	 ๙๕.๓๐,	 ๙๙.๔๕	 ๙๖.๙๖	 และ	 ๙๓.๙๒	 ตำมล�ำดับ	 ซึ่งทุกด้ำนสูงกว่ำ 

เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 คือ	 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 

ด้ำนอำรมณ์	ด้ำนสังคม	และด้ำนสติปัญญำ	ในระดับดี	ร้อยละ	๙๐.๐๐

P a g e  | ๑๕ 

 
 

4. การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า เด็กจํานวน 340 คน มีพัฒนาการด้านสติปัญญาใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 93.92 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90)  
 
ตัวอย่างที่ 2: 

จํานวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินพฒันาการในระดบัด ี
          

 
        
 จากแผนภูมิ พบว่า เด็กนักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ในระดับดี ร้อยละ 98.82, 99.41 95.29 และ 94.71 ตามลําดับ 

เด็กนักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปีที่ 2 มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา ในระดับดี ร้อยละ 92.19, 99.48 98.44 และ 93.23 ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า เด็กระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ในระดับดี ร้อยละ 95.30, 99.45 96.96 และ 93.92 ตามลําดับ 
ซึ่งทุกด้านสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด คือ ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา ในระดับดี ร้อยละ 90.00 

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 1. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและสังคมภายนอกสถานศึกษาให้มากข้ึน โดยมุ่งหวังให้เด็กมี 
ความเช่ือมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกในส่ิงที่ดีงามอันเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพ่ือให้เด็กมี
ประสบการณ์และนําสิ่งที่ดีจากภายนอกมาพัฒนาตนเองต่อไป 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดศักยภาพของเด็กแต่ละคน เช่น กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM 
Education โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนแบบ 5 Steps ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
  

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

98.82
99.41

95.29
94.71

92.19

99.48 98.44

93.23

95.30

99.45

96.96

93.92 อนุบาลศึกษาปีที่ ๑

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒

รวม
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แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม

	 ๑.	 ส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับชุมชนและสังคมภำยนอกสถำนศึกษำ

ให้มำกขึ้น	โดยมุ่งหวังให้เด็กมีควำมเชื่อมั่นในตนเองและกล้ำแสดงออกในสิ่งที่ดีงำม

อันเป็นอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ	 เพ่ือให้เด็กมีประสบกำรณ์และน�ำสิ่งที่ดีจำก

ภำยนอกมำพัฒนำตนเองต่อไป

	 ๒.	 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้	โดยยึดศักยภำพของเด็กแต่ละคน	เช่น	กิจกรรม

กำรเรียนรู้แบบ	STEM	Education	โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรสอนแบบ	๕	Steps	

ซึ่งเป็นกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทั้ง	๔	ด้ำนเต็มตำมศักยภำพ

ของเด็กแต่ละคน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

	 สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ	มีหลักสูตรสถำนศึกษำ

ที่ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง	 ๔	 ด้ำน	 สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

และบริบทท้องถิ่น	 ซึ่งกำรจัดท�ำหลักสูตรดังกล่ำว	 เป็นควำมร่วมมือทั้งครู	 

ผู้ปกครอง	และชุมชน	มีครูผู้สอนที่มีวุฒิและควำมเชี่ยวชำญที่เพียงพอทุกระดับชั้น	

มีส่ิงแวดล้อมที่สะอำด	 ปลอดภัย	 เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก	 พร้อมทั้งมีสื่อและ

เทคโนโลยีที่สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ที่ได้มำตรฐำน	 ผู้บริหำรเปิดโอกำส 

ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน

ตัวอย่างที่ ๑:

	 ๑.	 สถำนศึกษำได้วิเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	 พุทธศักรำช	 ๒๕๖๐ 

ของกระทรวงศึกษำธิกำร	 แล้วน�ำมำจัดท�ำเป็นหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย	 
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ซึ่งเป็นหลักสูตรอิงอัตลักษณ์	 ชื่อว่ำ	 หลักสูตรกุลสตรียุค	 ๔.๐	 ซ่ึงครอบคลุม

พัฒนำกำรทั้ง	 ๔	 ด้ำน	 สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น	 เพื่อเป็นแนวทำงในกำร

พัฒนำเด็กให้บรรลุผลด้ำนพัฒนำกำร	 ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ปรำกฏเด่นชัด

	 ๒.	 สถำนศึกษำได้จัดครูที่มีวุฒิกำรศึกษำปฐมวัยสอนทุกระดับชั้น	โดยเน้น

ให้ครูมีกำรบริหำรช้ันเรียนท่ีสร้ำงวินัยเชิงบวก	 และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ 

ผู้ปกครอง	 จนเป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองในกำรส่งบุตรหลำน

เข้ำเรียนในระดับปฐมวัยเป็นจ�ำนวนมำกทุกปีกำรศึกษำ

	 ๓.	 สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์

โดยกำรสนับสนุนครูทุกคนได้พัฒนำตนเองและวิชำชีพทั้งในและนอกสถำนศึกษำ

อย่ำงต่อเนื่อง	 ตลอดจนร่วมมือรวมพลังกันในกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกันโดยผ่ำน

กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	(PLC)	เพื่อสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง

ท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพเด็กผ่ำนกำรจัดท�ำแผนกำรจัดประสบกำรณ  ์

โดยค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของเด็กและเน้นพัฒนำกำรทั้ง	 ๔	 ด้ำน	

ผ่ำนกิจกรรมหลัก	๖	กิจกรรม	มีกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็ก	ทั้งแบบรำยบุคคล

และโดยรวม	 และน�ำผลกำรประเมินให้ผู้ปกครองร่วมพิจำรณำเพ่ือน�ำมำพัฒนำเด็ก

ตำมควำมสำมำรถของเด็กแต่ละคน	

	 ๔.		สถำนศึกษำได้จัดสภำพแวดล้อมและสื่อกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเพียงพอ

ส�ำหรับเด็กทุกระดับช้ัน	 เช่น	 มุมประสบกำรณ์	 ห้องสมุด	 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	

จัดโทรทัศน์ที่สำมำรถเชื่อมต่อสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง	ๆ	ในทุกห้องเรียน	สนำมเด็กเล่น	

สระว่ำยน�้ำ	ห้องนำฏศิลป์	ห้องดนตรี	ห้องประชุม	เป็นต้น	

	 ๕.		สถำนศึกษำจัดหำโทรทัศน์	 คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนส�ำหรับให้นักเรียน

ได้เรียนรู ้	 เกมกำรศึกษำ	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 เช่น	 โปรแกรมจ�ำค�ำศัพท ์

ภำษำอังกฤษ	 (Wording	 Easy	Word)	 โปรแกรมฝึกทักษะวำดรูป	 แต่งภำพ

ส�ำหรับเด็ก	(Kid	Painter)
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	 ๖.	 มีระบบบริหำรคุณภำพท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม	 

ผู ้บริหำรเข้ำใจถึงปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย	 ให้ค�ำแนะน�ำ	 

ค�ำปรึกษำทำงวิชำกำรและ	 เอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำ	 มีกำรกระจำยอ�ำนำจ 

กำรบริหำรงำนทุกระดับชั้น	 มีกำรประชุมกลุ่มย่อย	 และเปิดห้องเรียน	 (Open	

Class)	 ในงำน	 K-STEM	Open	 Class	 ผู้ปกครองและชุมชน	 ได้มีโอกำสรับรู้ 

ถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเปิดโอกำสให้พูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเกี่ยวกับ

กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย	 มีกำรก�ำกับติดตำม	 ประเมินผล	 

จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำทุกปี	 จัดประชุมผู ้ปกครองเพื่อแจ้งผล 

กำรประเมิน	 ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมและประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำ

เด็กร่วมกันจนเป็นควำมพึงพอใจของทำงสถำนศึกษำ	 ชุมชนและผู้ปกครอง	 

น�ำไปเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	

ตัวอย่างที่ ๒:

ประเด็นการพิจารณา ผลการด�าเนินงาน

๑.	มีหลักสูตรครอบคลุม
	 พัฒนำกำรทั้ง	๔	ด้ำน

จัดท�ำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย	 ซึ่งเป็น
หลักสูตร	อิงอัตลักษณ์	ชื่อว่ำ	หลักสูตรกุลสตรียุค	๔.๐

๒.	จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน -	จ�ำนวนห้องเรียน
		ชั้นอนุบำลศึกษำปีที่	๑	๖	ห้องเรียน
		ชั้นอนุบำลศึกษำปีที่	๒	๖	ห้องเรียน
-	จ�ำนวนครูที่มีวุฒิกำรศึกษำปฐมวัย
		ชั้นอนุบำลศึกษำปีที่	๑	๔	คน
		ชั้นอนุบำลศึกษำปีที่	๒	๕	คน
-	จ�ำนวนครูที่ได้รับกำรอบรมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
		ชั้นอนุบำลศึกษำปีที่	๑	๒	คน
		ชั้นอนุบำลศึกษำปีที่	๑	๑	คน
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด�าเนินงาน

๓.	ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญ
	 ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์

๔.	จัดสภำพแวดล้อมและสื่อ
	 เพื่อกำรเรียนรู้

-	จัดมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน	ห้องสมุด	ห้องเรียน
 คอมพิวเตอร์	สนำมเด็กเล่น	สระว่ำยน�้ำ	ห้องนำฏศิลป์	
 ห้องดนตรี

๕.	ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยี
	 สำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้
	 เพื่อสนับสนุน
	 กำรจัดประสบกำรณ์
	 ส�ำหรับครู

-	จัดคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน
-	จัดหำโปรแกรมจ�ำค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษ	
	 (Wording	Easy	Word)	
-	จัดหำโปรแกรมฝึกทักษะวำดรูป	แต่งภำพส�ำหรับ
	 เด็ก	(Kid	Painter)
-	จัดหำโปรแกรม	Multiplication	Table	หรือ	
	 โปรแกรมสูตรคูณ

๖.	มีระบบบริหำรคุณภำพ
	 ที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้อง
	 ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม

-	จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภำคเรียนละ	๑	ครั้ง
-	จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
	 จ�ำนวน	๔	ครั้ง	ในปีกำรศึกษำ	๒๕๖๑
-	จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียน	(Open	Class)	
	 ในงำน	K-STEM	Open	Class	

	 ชื่อ	-สกุล	 จ�ำนวนชั่วโมงที่ได้รับกำรอบรม

	 	 ภำคเรียนที่	๑	 ภำคเรียนที่	๒	 รวม

	 ๑. ๖	 ๑๒	 ๑๘

	 ๒.	 ๖	 ๑๒	 ๑๘

	 ๓.	 ๖	 ๑๒	 ๑๘

	 ๔.	 ๖	 ๑๒	 ๑๘

	 ๕.	 ๖	 ๑๒	 ๑๘

	 ๖.	 ๖	 ๑๒	 ๑๘

	 ๗.	 ๑๒	 ๖	 ๑๘

	 ๘.	 ๑๒	 ๖	 ๑๘

	 ๙.	 ๑๒	 ๖	 ๑๘

	 ๑๐.	 ๑๒	 ๖	 ๑๘

	 ๑๑.	 ๑๒	 ๖	 ๑๘

	 ๑๒.	 ๑๒	 ๖	 ๑๘
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แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม

		 ๑.	 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยกำรติดตั้งคอมพิวเตอร์	ที่เชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตครบทุกชั้นเรียน	 ในห้องเรียนปฐมวัยทุกห้องเพื่อให้ครูได้ลงมือใช้ 

จนเกิดควำมช�ำนำญ

		 ๒.	 ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีวัฒนธรรมกำรท�ำงำนแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้

ทำงวิชำชีพ	 เพ่ือพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์และกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	

และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู ้จำกประสบกำรณ์ตรงและกำรท�ำงำนร่วมกับผู ้อื่น	

กระตุ้นให้เด็กได้คิด	 วิเครำะห์	 แก้ปัญหำ	 และสื่อสำรให้ผู้อื่นรับรู้	 เป็นผู้กล้ำคิด	

กล้ำท�ำ	กล้ำแสดงออก

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�าคัญ

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

	 ครูจัดประสบกำรณ์ให้เด็กที่มีประสิทธิภำพ	 สำมำรถใช้ส่ือและเทคโนโลย ี

ที่เหมำะสมในกำรกระตุ้นกำรเรียนรู้ของเด็ก	จนท�ำให้เด็กมีพัฒนำกำรทั้ง	๔	ด้ำน	

เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 ครูทุกคนจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็ก

เป็นส�ำคัญ	เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรสมบูรณ์ครบ	๔	ด้ำน	ครูรู้จักเด็กเป็นรำยบุคคล	

มีกำรจัดกิจกรรมที่สร้ำงโอกำสให้เด็กทุกคนได้รับประสบกำรณ์ผ่ำนกำรเล่น 

และกำรลงมือปฏิบัติผ่ำนประสำทสัมผัสท้ัง	 ๕	 ครูสำมำรถจัดบรรยำกำศและ 

สิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกชั้นเรียนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก	ครูใช้ส่ือ

และเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นพัฒนำกำรของเด็ก	 ครูมีกำรประเมินผลเด็กเป็นรำย

บุคคลและ	 น�ำผลมำพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ให้เด็กเพื่อบรรลุตำมเป้ำหมำยที่

สถำนศึกษำก�ำหนดไว้
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ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน

ตัวอย่างที่ ๑:

	 ครูจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ	 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำร

ครบทั้ง	๔	ด้ำน	ได้แก่	ร่ำงกำย	อำรมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญำ	โดยเปิดโอกำส

ให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงได้เลือกเล่นและลงมือปฏิบัติผ่ำนกิจกรรมหลัก	 

๖	 กิจกรรม	 คือ	 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ	 กิจกรรมเสริมประสบกำรณ	์

กิจกรรมสร้ำงสรรค์	กิจกรรมเล่นตำมมุม	กิจกรรมกลำงแจ้ง	กิจกรรมเกมกำรศึกษำ	

โดยบูรณำกำรกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำยที่สอดคล้องกับแนวคิดกำรใช้สมองเป็นฐำน	

(BBL	 :	Brain	Based	Learning)	กำรสอนแบบโครงกำร	 (Project	Approach)	 

ไฮสโคป	(High	Scope)	ด้วยกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง	กิจกรรมกีฬำสี	กิจกรรม

เสริมประสบกำรณ์	 กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์	 กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีไทย	ค่ำย	K-STEM	English	Camp	กิจกรรมหนังสือจ๋ำ	๕	นำที	เป็นต้น	

ครูจัดบรรยำกำศห้องเรียนให้มีมุมประสบกำรณ์ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู ้ของเด็ก	 

ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมสอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก	 มีคอมพิวเตอร์ 

ในห้องเรียนส�ำหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้	 มีโปรแกรมจ�ำค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษ	

(Wording	Easy	Word)	โปรแกรมฝึกทักษะวำดรูป	แต่งภำพส�ำหรับเด็ก	(Kid	Painter)	

ในห้องเรียนเน้นควำมสะอำด	 ปลอดภัย	 มีอำกำศถ่ำยเท	 ครูมีกำรประเมิน

พัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงโดยกำรสังเกต	 ตรวจผลงำนเด็ก	 ฯลฯ	 ในกิจกรรม

ประจ�ำวันและกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ท่ีจัดโดยผู ้ปกครองและผู ้ที่เก่ียวข้องเข้ำมำ 

มีส่วนร่วมในกำรประเมินพัฒนำกำรและกำรน�ำผลมำพัฒนำเด็กเป็นรำยบุคคล	

และกำรจัดประสบกำรณ์ให้เด็กต่อไป
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ตัวอย่างที่ ๒:

ประเด็นการพิจารณา ผลการด�าเนินงาน

๓.๑	จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริม
	 ให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำน
	 อย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ
 

๓.๒	สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับ
	 ประสบกำรณ์ตรง	เล่นและ
	 ปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข

-	 จัดท�ำแผนประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ		
	 ปฐมวัย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	
-	 จัดกิจกรรมหลัก	๖	กิจกรรม	คือ	กิจกรรม
	 เคลื่อนไหวและจังหวะ	กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์	
	 กิจกรรมสร้ำงสรรค์	กิจกรรมเล่นตำมมุม	กิจกรรม
	 กลำงแจ้ง	กิจกรรมเกมกำรศึกษำ	
-	 จัดกิจกรรมกำรใช้สมองเป็นฐำน	(BBL	:	Brain		 	
	 Based	Learning)	
-	 จัดกิจกรรมกำรสอนแบบโครงกำร	(Project	
	 Approach)	
-	 จัดกิจกรรมกำรสอนไฮสโคป	(High	Scope)

-	 จัดกิจกรรมหน้ำเสำธง	
-	 จัดกิจกรรมกีฬำสี	
-	 จัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์	
-	 จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย	
-	 จัดค่ำย	K-STEM	English	Camp	
-	 จัดกิจกรรมหนังสือจ๋ำ	๕	นำที
-	 จัดกิจกรรมทัศนศึกษำ
-	 จัดกิจกรรมเดินทำงไกล
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด�าเนินงาน

๓.๓	จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อ
	 กำรเรียนรู้	ใช้สื่อและ
	 เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย

๓.๔	ประเมินพัฒนำกำรเด็ก
	 ตำมสภำพจริงและน�ำผล
	 กำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
 ไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์
 และพัฒนำเด็ก

 จ�านวนนักเรียนปฐมวัยผู้ใช้ปฏิบัติการมัลติมิเดีย

-	 ตรวจผลงำนเด็ก
-	 ประเมินพัฒนำกำรเด็ก	โดยใช้แบบ	อบ.๐๒	อบ.๐๓
-	 รำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้ปกครองภำคเรียนละ	๑	ครั้ง
-	 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
-	 จัดกิจกรรมเปิดบ้ำนอนุบำล

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม

	 ๑.	 ส่งเสริมให้เด็กเข้ำร่วมกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ

ให้มำกขึ้น	 โดยจัดทัศนศึกษำไปยังแหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำท่ีส่งเสริม 

กำรเรียนรู้ของเด็กที่สอดคล้องตำมหลักสูตรให้มำกยิ่งขึ้น

	 ๒.		ส่งเสริมให้เด็กสร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้สู่สังคมและชุมชน

ภำยนอกได้อย่ำงภำคภูมิใจในงำน	Open	Class	ของสถำนศึกษำ

P a g e  | ๒๐ 
 
ตัวอย่างที่ 2: 
 

ประเดน็การพจิารณา ผลการดําเนนิงาน 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เ ด็กมี พัฒนาการทุก ด้านอย่ าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 
  
 
 
 
 
 
3 .2 สร้างโอกาสให้ เ ด็กไ ด้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เ รียน รู้  ใ ช้สื่ อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

-จัดทําแผนประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560       
-จัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม 
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา  
-จัดกิจกรรมการใช้สมองเป็นฐาน (BBL : Brain Based Learning)   
-จัดกิจกรรมการสอนแบบโครงการ  (Project Approach)  
-จัดกิจกรรมการสอนไฮสโคป  (High Scope) 
 
-จัดกิจกรรมหน้าเสาธง  
-จัดกิจกรรมกีฬาสี  
-จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
-จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย  
-จัดค่าย K-STEM English Camp  
-จัดกิจกรรมหนังสือจ๋า 5 นาที 
-จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
-จัดกิจกรรมเดินทางไกล 
       จํานวนนักเรียนปฐมวัยผู้ใช้ปฏิบัติการมัลติมิเดีย 
 

 
-ตรวจผลงานเด็ก 
-ประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้แบบ อบ.02  อบ.03 
-รายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
-จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวับ 
-จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 
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	 ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
	 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ
	 สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน	 และก�ำหนดโครงกำร/
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในหลำกหลำยวิธีกำร	 เช่น	 โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน	
กำรประเมินกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน	(PISA)	๔	ครั้ง	โครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร	
กิจกรรมกำรเขียนเรียงควำม	 กำรอ่ำนในวันส�ำคัญ	 เช่น	 วันพ่อ	 วันแม่	 วันไหว้ครู	
กิจกรรมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ	
กิจกรรมวันคริสต์มำส	 กิจกรรมวันตรุษจีน	 กิจกรรมวันทำนำบำตะ	 ส่งเสริม
นักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 กล่ำวสุนทรพจน	์ 
(Impromptu	 Speech)	 ฝึกสมองประลองปัญญำ	 เลขคณิตคิดในใจ	 แบบฝึก 
คูณคล่อง	กำรบูรณำกำรตัวชี้วัดของกำรประเมินกำรอ่ำน	คิดวิเครำะห์	และเขียน	
ร่วมกับกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 แล้วน�ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
แก้ไขควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	 คิดวิเครำะห์	 กำรเขียน	 กำรสื่อสำร	 และกำรคิด
ค�ำนวณ	ตำมรูปแบบและวิธีกำรที่ก�ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง

ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน
ตัวอย่างที่ ๑: การน�าเสนอผลการประเมินแบบบรรยาย
 ๑. ด้านคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	 	 ๑.๑	 สถำนศึกษำได้ต้ังคณะกรรมกำรประเมินภำยในของสถำนศึกษำข้ึน	
และรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู ้เรียนด้ำนต่ำง	 ๆ	 ตำมแผน 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกนักเรียนทุกคน	(จ�ำนวน	๒,๓๖๗	คน)	ของสถำนศึกษำ	
แล้วน�ำมำประเมินตำมเกณฑ์ของสถำนศึกษำ	พบว่ำ



34
การจัดทำารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

	 	 	 ๑.	กำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน	พบว่ำ	นักเรียนจ�ำนวน	๒,๒๔๘	คน	

มีผลกำรทดสอบกำรอ่ำนในระดับดีขึ้นไป	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๔.๙๗	 (สูงกว่ำ 

ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ	๘๐.๐๐)

	 	 	 ๒.	กำรประเมินด้ำนกำรเขียน	พบว่ำนักเรียนจ�ำนวน	๒,๑๗๗	คน	

มีผลกำรทดสอบกำรเขียนในระดับดีข้ึนไป	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๑.๙๗	 (สูงกว่ำ 

ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ	๘๐.๐๐)

	 	 	 ๓.	กำรประเมินด้ำนกำรสื่อสำร	 พบว่ำ	 ผู้เรียนมีผลกำรประเมิน

กำรสื่อสำรในระดับดีขึ้นไป	จ�ำนวน	๒,๑๓๐	คน	คิดเป็นร้อยละ	๘๙.๙๙	(สูงกว่ำ

ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ	๘๐.๐๐)

	 	 	 ๔.	กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 

พบว่ำ	 ผู้เรียนมีผลกำรประเมินในระดับดีขึ้นไป	 จ�ำนวน	 ๑,๑๘๕	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	๕๐.๐๖	ซึ่งสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

	 	 	 ๕.	ผลกำรประเมินด้ำนกำรคิดค�ำนวณ	 พบว่ำ	 ผู ้ เรียนมีผล 

กำรประเมินในระดับดีข้ึนไป	 จ�ำนวน	 ๑,๕๒๘	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๖๔.๕๕	 

ซึ่งสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

	 	 	 ๖.	ผลกำรประเมินด้ำนควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม	 พบว่ำ	

ผู้เรียนมีผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป	จ�ำนวน	๑,๕๒๘	คน	คิดเป็นร้อยละ	๖๔.๕๕	

ซึ่งสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

	 	 	 ๗.	ผลกำรประเมินด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู ้เรียน 

โดยเฉลี่ยทุกคน	ทุกระดับชั้นพบว่ำ	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์	 กลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ	สถำนศึกษำตั้งค่ำ

เป้ำหมำยผู้เรียนร้อยละ	๖๐	มีผลกำรเรียนเฉลี่ยตั้งแต่	๒.๕๐	ขึ้นไป	ส่วนกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้ภำษำไทย	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ	 ศำสนำและวัฒนธรรม

สถำนศึกษำตั้งค่ำเป้ำหมำยผู้เรียนร้อยละ	๖๐	มีผลกำรเรียนเฉลี่ยตั้งแต่	๓.๐๐	ขึ้นไป	

ส่วนกลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้ศิลปะ	 กลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้สุขศึกษำ	 พลศึกษำ	 
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และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี	 สถำนศึกษำต้ังค่ำเป้ำหมำย

ผู้เรียนร้อยละ	 ๖๐	 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยตั้งแต่	 ๓.๕๐	 ข้ึนไป	 โดยทุกกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย	แต่ผลสัมฤทธิ์

ในแต่ละปียังไม่มีพัฒนำกำรในทำงบวกติดต่อกันทั้ง	๓	ปีย้อนหลัง

	 	 	 ๘.		ส่วนผลกำรประเมินระดับชำติขั้นพื้นฐำน	(O-NET)	

	 	 	 	 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 ๓	 พบว่ำ	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

เป็นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เดียว	 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบ	 (๖๑.๔๕	 คะแนน)	 

ที่สูงกว่ำเกณฑ์ผ่ำนกำรประเมิน	(๕๐	คะแนน)	นอกนั้นมีคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ

ที่ต�่ำกว่ำเกณฑ์กำรผ่ำนทั้งสิ้น	(กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ	ได้	๓๐.๕๐	คะแนน	

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์	 ได้	 ๓๒.๘๑	 คะแนน	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

วิทยำศำสตร์	 ได้	 ๓๘.๘๕	 คะแนน)	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยมีพัฒนำกำร 

เชิงบวก	๓	ปีย้อนหลัง	นอกนั้นมีพัฒนำกำรเชิงบวก	๒	ปีย้อนหลัง	

	 	 	 	 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี	 ๖	 พบว่ำ	 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีผล 

กำรประเมินที่ต�่ำกว่ำเกณฑ์กำรผ่ำนโดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยมีคะแนนผล

กำรทดสอบ	 ๔๗.๐๕	 คะแนน	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ	 ศำสนำและ

วัฒนธรรมมีคะแนนผลกำรทดสอบ	๓๔.๓๗	 คะแนน	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำ

อังกฤษ	 มีคะแนนผลกำรทดสอบ	 ๒๘.๕๕	 คะแนน	 กลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้

คณิตศำสตร์	 มีคะแนนผลกำรทดสอบ	 ๒๕.๕๒	 คะแนน	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

วิทยำศำสตร์	มีคะแนนผลกำรทดสอบ	๒๘.๔๑	คะแนน)	 โดยทุกสำระกำรเรียนรู้ 

มีพัฒนำกำรเชิงบวก	๒	ปีย้อนหลัง

	 	 	 ๙.	จำกผลกำรประเมินด้ำนในข้อ	 ๗	 ที่ผ่ำนมำ	 แสดงให้เห็นว่ำ

นักเรียนมีควำมรู้	 ทักษะพื้นฐำนตำมหลักสูตร	 และจำกกำรประเมินในสถิติ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี	 ๓	 มีจ�ำนวนร้อยละ	 ๓๕.๖๕	 ที่เรียนต่อด้ำนอำชีพ	 

และจำกกำรประเมินเจตคติในกำรท�ำงำนกลุ ่มที่เน้นอำชีพ	 พบว่ำนักเรียน 

ร้อยละ	๑๐๐	มีผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป	
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ตัวอย่างที่ ๒: การน�าเสนอผลการประเมินแบบแผนผัง

 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถของผู้เรียน

 

	 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถของนักเรียนด้ำนกำรอ่ำน	 ด้ำนกำรเขียน	 

ด้ำนกำรสื่อสำร	ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	ด้ำนกำรคิดค�ำนวณ	ด้ำนควำมสำมำรถ

ในกำรสร้ำงนวัตกรรมของสถำนศึกษำทุกด้ำนสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ

ก�ำหนด	 โดยผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	 ผู้เรียนร้อยละ	 ๙๔.๙๗	 

มีผลกำรประเมินระดับดีข้ึนไป	 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียน	 ผู้เรียน

ร้อยละ	 ๙๑.๙๗	 มีผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป	 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถ 

ในกำรสื่อสำร	ผู้เรียนร้อยละ	๘๙.๙๙	มีผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป	ผลกำรประเมิน

ควำมสำมำรถในกำรกำรใช้เทคโนโลยี	 ผู้เรียนร้อยละ	 ๕๐.๐๖	 มีผลกำรประเมิน

ระดับดีขึ้นไป	 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดค�ำนวณ	 ผู้เรียนร้อยละ	

๖๔.๕๕	มีผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป	ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำง

นวัตกรรม	ผู้เรียนร้อยละ	๖๗.๐๙	มีผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป

P a g e  | ๒๔ 
 
ตัวอย่างที่ 2:  การนําเสนอผลการประเมินแบบแผนผัง 
1.1 ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน 

   

 
ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนด้านการอ่าน ด้านการเขียน ด้านการส่ือสาร ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดคํานวณ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของสถานศึกษาทุกด้านสูง
ก ว่ า 
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด โดยผลการประเมินความสามารถในการอ่าน ผู้เรียนร้อยละ 94.97 มีผล 
การประเมินระดับดีขึ้นไป  ผลการประเมินความสามารถในการเขียน ผู้เรียนร้อยละ 91.97 มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ 89.99 มีผลการประเมินระดับดีขึ้น
ไป ผลการประเมินความสามารถในการการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนร้อยละ 50.06 มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 
ผลการประเมินความสามารถในการคิดคํานวณ ผู้เรียนร้อยละ 64.55 มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ผลการ
ประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ 67.09 มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 
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ผลกำรประเมินด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
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 ๒. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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	 ผลกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีงำมตำมที่สถำนศึกษำ
ก�ำหนดน้ัน	 ผู้เรียนผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคุณลักษณะ 
ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	๙๘.๕๖	ผู้เรียนร้อยละ	๙๕.๓๒	มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย	โดยประเมินจำกกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง	ๆ	ที่สถำนศึกษำ
จัดขึ้น	ผู้เรียนร้อยละ	ร้อยละ	๙๕.๓๒	มีกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
และหลำกหลำย	และผู้เรียนร้อยละร้อยละ	๙๕.๓๒	มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย	จิตสังคม	
ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม
	 ๑.	 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบ	 
มีกำรใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรด�ำเนินงำน	 และมีกำรสร้ำงเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่
ในช่องทำงต่ำง	ๆ	อย่ำงต่อเนื่อง
	 ๒.	 ส่งเสริมนักเรียนในกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม	IS	โดยมีกำรด�ำเนินงำนลงสู่
ชุมชนที่เป็นระบบทั้งสถำนศึกษำ
	 ๓.	 ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดต่ำง	ๆ	มำกขึ้น	โดยมีกำรวำงแผน
กำรจัดกำรเรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และมีกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ในกำรคิดของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
	 ๔.	 ด�ำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	๑	ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่	๖	

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ
	 สถำนศึกษำด�ำเนินกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจไว้อย่ำง
ชัดเจน	 สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	 ควำมต้องกำรของชุมชน	 ท้องถิ่น	

วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ	 นโยบำยของรัฐบำลและของส�ำนักงำน
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เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 โดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำรด�ำเนินงำน	 จัดท�ำ

แผนพัฒนำกำรศึกษำ	และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	ผ่ำนกำรเห็นชอบโดยคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ	ท�ำให้สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ชัดเจน	

มีประสิทธิภำพ	 ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 

โดยควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	 มีกำรน�ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุง	

อย่ำงต่อเนื่อง	 สถำนศึกษำมีกำรด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรผู้เรียนรอบด้ำนตำม

หลักสูตรสถำนศึกษำ	 และทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 เช่ือมโยงกับชีวิตจริง	 พัฒนำคร ู

และบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพตรงตำมควำมต้องกำรของครู	 และ

สถำนศึกษำ	และจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำงำน	จัดสภำพแวดล้อม

ทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ	 และมีควำมปลอดภัย	

จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร

เรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ	 แต่สถำนศึกษำยังไม่มีกระบวนกำร

วิจัยและพัฒนำระบบกำรบริหำรที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร

ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน

	 -	 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมีกำรจัดท�ำหลักสูตรสถำนศึกษำ	 โดยยึด

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	พุทธศักรำช	๒๕๕๑	 และฉบับปรับปรุง	

พ.ศ.๒๕๖๐	 มีกำรบริหำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำรโดยจัดให้ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรม

วิชำกำร	 ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมควำมรู้	 ควำมสำมำรถและควำมถนัด	

พร้อมทั้งเข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชำกำรระดับสถำนศึกษำ	ระดับเครือข่ำยกำรศึกษำ	

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 และระดับภำค	 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตร	 

ปีละ	๑	ครั้ง	มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน	จัดครูต่ำงชำติเข้ำสอน	

จัดจ้ำงครูวิชำเอกที่ขำดแคลนครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	จัดท�ำรำยวิชำเพิ่มเติม	

พัฒนำห้องเรียนดิจิทัล	 ศูนย์สถำนศึกษำพอเพียง	 กิจกรรมลูกเสือ	 แนะแนว	 

สะเต็มศึกษำ	กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้	ฯลฯ	
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	 -	 สถำนศึกษำส่งเสริม	 สนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

ตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจรคูปองครู	 ท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ	

และหน่วยงำนอื่น	 ๆ	 เพื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ	 และจัดให้มีชุมชน 

กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (PLC)	 มำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน	 

ส่งเสริมให้ครูเป็นวิทยำกรภำยนอก	 ให้ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพ	 โดยกำรสอนกิจกรรม

ลูกเสือ	กิจกรรมกำรสอนมัคคุเทศก์	และน�ำวิทยำกรท้องถิ่นมำให้ควำมรู้แก่นักเรียน

อย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง	

	 -	 สถำนศึกษำจัดให้มีโครงกำรปรับปรุง	 พัฒนำอำคำรสถำนท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม	 มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อ

กำรจัดกำรเรียนรู้	มีสภำพแวดล้อมที่ร่มรื่น	ปลอดภัย	จัดให้มีอำคำรเรียน	อำคำร

ประกอบอย่ำงเพียงพอ	จัดให้มีห้องสมุดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย	ห้องปฏิบัติกำรเพียงพอ	

จัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 และแหล่งสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต 

ที่นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง	ๆ	ได้ง่ำย	

	 -	 สถำนศึกษำจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำร

จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม	 โดยมีข้อมูลสำรสนเทศมีควำมถูกต้อง	

ครบถ้วน	ทันสมัย	น�ำไปประยุกต์ใช้ได้	มีกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ	มีกำรจัด

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนรู	้

เช่น	มีคอมพิวเตอร์ส�ำหรับห้องปฏิบัติกำร	และติดตั้ง	TV	LCD	และคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ ๊คในห้องพิเศษและห้องปฏิบัติกำร	 ติดตั้งระบบสัญญำณอินเทอร์เน็ต	 

เพ่ือกระจำยสัญญำณ	WIFI	 ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณสถำนศึกษำ	 เพ่ือให้ครู	

นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบสำรสนเทศของสถำนศึกษำ

ได้ง่ำยขึ้น	 สะดวกต่อกำรติดต่อประสำนงำนและอ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง	 ๆ	

ได้มำกขึ้น	 และน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผลโดยกำร

จัดท�ำกำรทดสอบด้วยระบบออนไลน์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
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แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม

	 ๑.	 พัฒนำวิธีกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียนท่ีเหมำะสม

กับบริบทของสถำนศึกษำผ่ำนกระบวนกำรวิจัย

	 ๒.	 เพิ่มกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

แล้วน�ำมำสู่กำรระดมควำมคิดเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ

	 ๓.	 จัดระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ	 เช่น	 

กำรวำงระบบกำรดูแลนักเรียน	 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองเพ่ือกำรสร้ำง

กำรร่วมมือในกำรดูแลนักเรียน

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นที่ผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

 สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำน

กำรเรียนรู้	 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ	 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถ 

น�ำไปจัดกิจกรรมได้จริง	 และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครูมีนวัตกรรม 

ในกำรจัดกำรเรียนรู้และครูบำงส่วนมีกำรเผยแพร่	 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ	

และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 โดยสร้ำงโอกำส 

ให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง	 ครูมีกระบวนกำรตรวจสอบและประเมิน 

ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 ใช้เครื่องมือ	 และวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสม 

กับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้	 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน�ำผลมำพัฒนำ 

ผู้เรียน	ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก	เด็กรักที่จะเรียนรู้	และเรียนรู้ร่วมกัน

อย่ำงมีควำมสุข	 ครูจัดท�ำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน

	 -	 ครูทุกคนจัดกำรเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 ท่ีเน้นกระบวนกำรเรียนรู้ 

มำกกว่ำเนื้อหำวิชำ	 โดยร่วมกันวิเครำะห์หลักสูตร	 จัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้	

ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ	 โดยจัดกระบวนกำร

เรยีนรู้ที่หลำกหลำย	เช่น	กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน	กำรสอน

แบบสะเต็มศึกษำ	 เป็นต้น	 และครูร้อยละ	 ๕๐	 มีกำรจัดท�ำวิจัยในชั้นเรียน 

เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	

	 -	 ครูร้อยละ	๘๐	สำมำรถผลิตและใช้สื่อกำรสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรม

กำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำร	 สอน	 โดยสื่อกำรสอนที่ใช้	 ประกอบด้วย	 ใบงำน	 

ใบควำมรู้	แบบฝึกทักษะ	บัตรภำพ	บัตรค�ำ	วิดีโอ	และเกมต่ำง	ๆ	เป็นต้น	นอกจำกนี้

ครูของสถำนศึกษำทุกคนจัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู ้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย	 ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ	 

ครูทุกคนต้องมีกำรมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนจัดท�ำกำรศึกษำค้นคว้ำจำกศูนย์ข้อมูล

สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู ้และส ่งเสริมกำรใช ้เทคโนโลยีเ พ่ือกำรเรียนรู  ้

สถำนศึกษำเช่น	 ห้องสมุด	 ห้อง	 Sound	 Lab	 ป้ำยนิเทศหน้ำอำคำร	 หรือ	 

หน้ำชั้นเรียน	แผ่นป้ำยควำมรู้	ต้นไม้พูดได้สวนเกษตร	เป็นต้น	

	 -	 ครูทุกคนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่เป็นระบบ	 จัดท�ำเอกสำร 

ในชั้นเรียนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน	 มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล

และน�ำผลกำรไปออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ	

ควำมต้องกำรและสภำพบริบทของนักเรียน	 มีกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำงเป็น

ระบบ	 โดยมีกำรติดต่อสื่อสำรกับผู ้ปกครองนักเรียนในหลำยช่องทำง	 คือ	 

ทำงโทรศัพท์	 ทำง	 Facebook	 กำรจัดตั้งกลุ่ม	 Line	 และกำรประชุมผู้ปกครอง	 

เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง	 นอกจำกนี้มีครูทุกคน

ต้องด�ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนในควำมรับผิดชอบปีกำรศึกษำละ	 ๑	 ครั้ง	 

แล้วจัดท�ำข้อมูลพื้นฐำนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล
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	 -	 ครูทุกคนมีกำรออกแบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

อย่ำงเป็นระบบ	 แบ่งสัดส่วนของประเมินผลก่อนกลำงภำค	 กลำงภำค	 และ 

ปลำยภำคแล้วส่งแผนกำรวัดประเมินผลต่อฝ่ำยวิชำกำร	 ครูร้อยละ	 ๑๐๐	 

ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับกำรประเมิน	(A,	P,	K)	และให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ผู้เรียน	เพื่อให้นักเรียนจัดท�ำแฟ้มสะสมงำน	มีกำรแจ้งผลกำรประเมิน

ให้ผู้ปกครองทรำบ	เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรเรียนรู้	

	 -	 ครูทุกคนรวมกลุ่มชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (PLC)	 เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ	 พัฒนำสื่อ/นวัตกรรมและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ	 

จัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้	 สังเกตกำรสอน	 และสะท้อนผลกำรสังเกตกำรสอน

ร่วมกันในวันจันทร์วันพุธ	และวันศุกร์	วันละ	๑	ชั่วโมง	นอกจำกนี้ครูทุกคนได้รับ

กำรพัฒนำควำมรู้ที่ตรงกับควำมต้องกำรของตนเองและสถำนศึกษำ	 และน�ำ

ควำมรู้ที่ได้รับมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม

	 ๑.	 พัฒนำครูให้ท�ำกำรวิจัยในช้ันเรียน	 เพื่อน�ำผลของงำนวิจัยนั้นไป

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

	 ๒.	 เชิญครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น	 ๆ	 ผู้ปกครองนักเรียน	 หรือ

กรรมกำรสถำนศึกษำให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกลุ่มชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	

(PLC)	 ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 เพื่อให้ได้แนวคิดที่หลำกหลำย 

ในกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
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กระทรวงศึกษำธิกำร.	(๒๕๕๓).	กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓,ประกำศ	 ณ	 วันที่	 

๒	เมษำยน	พ.ศ.	๒๕๕๓.	ม.ป.ป.	(เอกสำรอัดส�ำเนำ)

_______.	 (๒๕๖๑).	กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑. 

(เอกสำรอัดส�ำเนำ)

_______.	 (๒๕๖๑).	 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑. 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒.	 (๒๕๔๒).	 ราชกิจจานุเบกษา. 

เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก	(๑๙	สิงหำคม	๒๕๔๒).	

_______.	(๒๕๔๕).	ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๒๓ ก	(๑๙	ธันวำคม	

๒๕๔๕).

ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ.	 (๒๕๔๙).	แนวทางการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR). 

กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ.

_______.	 (๒๕๕๓).	แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓.	 กรุงเทพฯ	 :โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด.

บรรณานำุกรม
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_______.	 (๒๕๕๔).	 การจัดท�ารายงานประจ�าปีของสถานศึกษา ตามกฎ

กระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓.	 กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร 

แห่งประเทศไทย	จ�ำกัด.

_______.	 (๒๕๕๔).	การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด.

_______.	 (๒๕๕๔).	 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. 

กรุงเทพฯ	:โรงพิมพ์ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ.

_______.	 (๒๕๕๔).	 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.	 กรุงเทพฯ	

:โรงพิมพ์ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ.

_______.	 (๒๕๖๑).	 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ.	 กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด.



ภาคผนวก
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แนวทางการให้ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก

ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ก�าลังพัฒนา l	 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์	จิตใจ	สังคมและสติปัญญำ	
ยังไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

ปานกลาง l	 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์	จิตใจ	สังคมและสติปัญญำ	
ยังไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

l	 มีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรและมีแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมเสริมในกำรพัฒนำเด็กที่ยังไม่บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

ดี l	 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์	จิตใจ	สังคมและสติปัญญำ	
บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

ดีเลิศ l	 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์	จิตใจ	สังคมและสติปัญญำ	 
บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

l	 มีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรและมีแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมเสริมในกำรพัฒนำเด็กอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

ยอดเยี่ยม l	 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์	จิตใจ	สังคมและสติปัญญำ	 
บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

l	 มีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรและมีแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมเสริมในกำรพัฒนำเด็กอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

l  มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว	ชุมชน	และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ก�าลังพัฒนา l มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ไม่ยืดหยุ่น	 ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น

l	 มีระบบบริหำรคุณภำพ	 แต่ไม่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
เด็กปฐมวัย

ปานกลาง l	 มีหลักสูตรสถำนศึกษำท่ียืดหยุ่น	 สอดคล้องกับหลักสูตร 
กำรศึกษำปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น

l		มีระบบบริหำรคุณภำพ	 แต่ไม่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
เด็กปฐมวัย

ดี l		มีหลักสูตรสถำนศึกษำท่ียืดหยุ่น	 สอดคล้องกับหลักสูตร 
กำรศึกษำปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น

l		จัดครูให้เพียงพอและเหมำะสมกับชั้นเรียน
l 	มีกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์	

ที่ส่งผลต่อคุณภำพเด็กเป็นรำยบุคคล
l	 จัดสภำพแวดล้อมอย่ำงปลอดภัย	 และมีส่ือเพื่อกำรเรียนรู	้

อย่ำงเพียงพอและหลำกหลำย
l		ให ้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและส่ือกำรเรียนรู	้ 

เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์	 เหมำะสมกับบริบทของ
สถำนศึกษำ

l		มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อ
คุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำและเปิดโอกำส 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
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ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ดีเลิศ l	 มีกำรประเมินและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น

l		จัดครูให้เพียงพอและเหมำะสมกับชั้นเรียน
l  มีกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์	

ท่ีส่งผลต่อคุณภำพเด็กเป็นรำยบุคคล	 ตรงควำมต้องกำร 
ของครู	และสถำนศึกษำ

l	 จัดสภำพแวดล้อมอย่ำงปลอดภัย	 และมีส่ือเพื่อกำรเรียนรู	้
อย่ำงเพียงพอและหลำกหลำย

l	 ให ้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู	้ 
เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์เหมำะสมกับบริบทของ
สถำนศึกษำ

l	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ	 กำรชี้แนะ	
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำ	 บูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนและเปิดโอกำส 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
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ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ยอดเยี่ยม l	 มีกำรประเมินและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น

l	 จัดครูให้เพียงพอและเหมำะสมกับชั้นเรียน
l  มีกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์	

ที่ส่งผลต่อคุณภำพเด็กเป็นรำยบุคคล	 ตรงควำมต้องกำร 
ของครู	 และสถำนศึกษำ	 และจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู ้
ทำงวิชำชีพ

l	 จัดสภำพแวดล้อมอย่ำงปลอดภัย	 และมีส่ือเพื่อกำรเรียนรู	้
อย่ำงเพียงพอและหลำกหลำย

l	 ให ้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู	้ 
เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์เหมำะสมกับบริบท 
ของสถำนศึกษำ

l	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่เหมำะสม
และต่อเนื่อง	 มีกำรชี้แนะระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผล 
ต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ	 บูรณำกำรกำร
ปฏิบัติงำนและเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม	
จนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�าคัญ

ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ก�าลังพัฒนา l	 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	
อำรมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญำไม่สมดุล

l	 ไม่สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง	เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรมอย่ำงอิสระตำมควำมต้องกำร	ควำมสนใจและควำม
สำมำรถของเด็ก

ปานกลาง l		จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	
อำรมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญำอย่ำงสมดุล

l		สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง	 เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรมอย่ำงอิสระตำมควำมต้องกำร	ควำมสนใจและควำม
สำมำรถของเด็ก

ดี l	 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	
อำรมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญำอย่ำงสมดุล	 เต็ม
ศักยภำพของเด็กเป็นรำยบุคคล

l	 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง	 เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรม	 เรียนรู้	 ลงมือท�ำ	 และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง
อย่ำงมีควำมสุข

l	 จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อกำร
เรียนรู้	ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย

l		ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงด ้วยวิธีกำร 
ที่หลำกหลำย	 โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง	 มีส่วนร่วมน�ำ
ผลกำรประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และ
พัฒนำเด็ก
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ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ดีเลิศ l		จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	
อำรมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญำอย่ำงสมดุล	 เต็ม
ศักยภำพ	โดยควำมร่วมมือของพ่อแม่	และครอบครัว	ชุมชน	
และผู้เกี่ยวข้อง

l	 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง	 เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรม	 เรียนรู้	 ลงมือท�ำ	 และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง
อย่ำงมีควำมสุข

l	 จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อ 
กำรเรียนรู้	โดยเด็กมีส่วนร่วม	ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม
กับวัย

l ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง	 มีส่วนร่วมน�ำผลกำรประเมิน
ที่ได้ไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก

ยอดเยี่ยม l		จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	
อำรมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญำอย่ำงสมดุล	 เต็ม
ศักยภำพ	โดยควำมร่วมมือของพ่อแม่	และครอบครัว	ชุมชน	
และผู้เกี่ยวข้อง	และเป็นแบบอย่ำงที่ดี

l		สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง	 เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรม	 เรียนรู้	 ลงมือท�ำ	 และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง
อย่ำงมีควำมสุข

l		จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อ 
กำรเรียนรู้	โดยเด็กมีส่วนร่วม	ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม
กับวัย

l	 ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง	 มีส่วนร่วมน�ำผลกำรประเมิน
ที่ได้ไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน

ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ก�าลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 l	 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	กำรเขียน	กำรสื่อสำร

และกำรคิดค�ำนวณ	 ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ
ก�ำหนด

 l ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	
ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 l	 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดี	 ต�่ำกว่ำเป้ำหมำย 

ที่สถำนศึกษำก�ำหนด
 l		 ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย	 และจิตสังคม	 ต�่ำกว่ำ 

เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 l		 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	กำรเขียน	กำรสื่อสำร

และกำรคิดค�ำนวณ	 เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำน
ศึกษำก�ำหนด

 l		 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 l		 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี	 เป็นไปตำมเป้ำหมำย

ที่สถำนศึกษำก�ำหนด
  l		ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย	และจิตสังคม	เป็นไปตำม

เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด
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ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ดี ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 l ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	กำรเขียน	กำรสื่อสำร

และกำรคิดค�ำนวณ	 เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ
ก�ำหนด

 l		 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

 l		 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์	 คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ	อภิปรำยแลกเปลี่ยน	 ควำมคิดเห็น	 และ
แก้ปัญหำได้

 l		 ผู้เรียนมีควำมรู้	และทักษะพื้นฐำนในกำรสร้ำงนวัตกรรม
 l		 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำตนเองได้อย่ำงเหมำะสม	
ปลอดภัย

 l		 ผู้เรียนมีควำมรู้	 ทักษะพื้นฐำน	 และเจตคติที่ดีต่องำน
อำชีพ

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 l		 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี	 เป็นไปตำมเป้ำหมำย

ที่สถำนศึกษำก�ำหนด
  l	 ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น	 เห็นคุณค่ำของควำม

เป็นไทย	มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม	ประเพณี	
และภูมิปัญญำไทย

 l		 ผู ้ เรียนสำมำรถอยู ่ร ่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ 
หลำกหลำย

  l		 ผู ้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคมสูงกว่ำ 
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด
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ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 l		 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	กำรเขียน	กำรสื่อสำร

และกำรคิดค�ำนวณ	 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ
ก�ำหนด

 l		 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	
สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

 l	 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์	 คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ	อภิปรำยแลกเปลี่ยน	ควำมคิดเห็น	โดยใช้
เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ	และแก้ปัญหำได้

 l		 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
 l	 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	

และกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำน 
กำรเรียนรู้	กำรสื่อสำร	กำรท�ำงำน

 l	 ผู้เรียนมีควำมรู้	 ทักษะพื้นฐำน	 และเจตคติที่ดีพร้อม 
ท่ีจะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น	 และกำรท�ำงำนหรือ
งำนอำชีพ

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 l	 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดี	 สูงกว่ำเป้ำหมำย 

ที่สถำนศึกษำก�ำหนด
  l		 ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น	 เห็นคุณค่ำของควำม

เป็นไทย	มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม	ประเพณี	
และภูมิปัญญำไทย

 l		 ผู ้ เรียนสำมำรถอยู ่ร ่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ 
หลำกหลำย

  l		 ผู ้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคมสูงกว่ำ 
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด
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ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ยอดเยี่ยม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 l		 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	กำรเขียน	กำรสื่อสำร

และกำรคิดค�ำนวณ	 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ
ก�ำหนด

 l		 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	
สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

 l		 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์	 คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ	อภิปรำยแลกเปลี่ยน	ควำมคิดเห็น	โดยใช้
เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ	และแก้ปัญหำได้

 l		 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม	 มีกำรน�ำ
ไปใช้และเผยแพร่

 l		 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	
และกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำร
เรียนรู้	กำรสื่อสำร	กำรท�ำงำน	อย่ำงสร้ำงสรรค์	และมี
คุณธรรม

 l		 ผู้เรียนมีควำมรู้	 ทักษะพื้นฐำน	 และเจตคติที่ดีพร้อม 
ท่ีจะศึกษำต่อในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น	 และกำรท�ำงำนหรือ
งำนอำชีพ

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 l		 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดี	 สูงกว่ำเป้ำหมำย 

ที่สถำนศึกษำก�ำหนด	เป็นแบบอย่ำงได้
  l		 ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น	 เห็นคุณค่ำของควำม

เป็นไทย	มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม	ประเพณี	
และภูมิปัญญำไทย

 l		 ผู ้ เรียนสำมำรถอยู ่ร ่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ 
หลำกหลำย

  l		 ผู ้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคมสูงกว่ำ 
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ก�าลังพัฒนา l	 มีเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 
ไม่ชัดเจน

l	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ	 แต่ไม่ส่งผล
ต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ปานกลาง l	 มีเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ที่สถำนศึกษำก�ำหนด	
ชัดเจนเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ

l	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ	 ที่ส่งผลต่อ
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ดี l	 มีเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ที่สถำนศึกษำก�ำหนด	
ชัดเจน	 สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	 เป็นไปได้ใน
กำรปฏิบัติ

l	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ชัดเจน	 
ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

l	 ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน 
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	และทุกกลุ่มเป้ำหมำย

l		พัฒนำครูและบุคคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
l		จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำร

จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
l	 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 เพื่อสนับสนุนกำรบริหำร

จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
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ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ดีเลิศ l		มีเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ที่สถำนศึกษำก�ำหนด	
ชัดเจน	 สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	 ควำมต้องกำร
ชุมชน	 นโยบำยรัฐบำล	 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ	 เป็นไปได ้
ในกำรปฏิบัติ

l		มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ชัดเจน	 
มีประสิทธิภำพ	 ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ	โดยควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

l		ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน	
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	 และทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง

l		พัฒนำครูและบุคคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ	
ตรงตำมควำมต้องกำรของครู	และสถำนศึกษำ

l		จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ	และมีควำมปลอดภัย

l	 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 เพื่อสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่เหมำะสมกับสภำพของ 
สถำนศึกษำ
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ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ยอดเยี่ยม l		มีเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ที่สถำนศึกษำก�ำหนด	
ชัดเจน	 สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	 ควำมต้องกำร
ชุมชน	นโยบำยรัฐบำล	แผนกำรศึกษำแห่งชำติ	เป็นไปได้ใน
กำรปฏิบัติทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง

l	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ชัดเจน	 
มีประสิทธิภำพ	 ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ	 โดยควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	 
มีกำรน�ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุง	 พัฒนำงำนอย่ำงต่อ
เนื่องและเป็นแบบอย่ำงได้

l		ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน	
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	 และทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง	และเป็นแบบอย่ำงได้

l		พัฒนำครูและบุคคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ	
ตรงตำมควำมต้องกำรของครู	 และสถำนศึกษำ	 และจัดให้มี
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำงำน

l		จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ	และมีควำมปลอดภัย

l	 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 เพื่อสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู ้ท่ีเหมำะสมกับสภำพของ 
สถำนศึกษำ
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ก�าลังพัฒนา l	 จัดกำรเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ใช้ระบวนกำรคิด
และปฏิบัติจริง

l		ใช้สื่อ	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู้ท่ีไม่เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้

l		ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงไม่เป็นระบบ

ปานกลาง l	 จัดกำร เรี ยนรู ้ ผ ่ ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบั ติจ ริ ง	 
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้	 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ	
และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต

l		ใช้สื่อ	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ 
กำรเรียนรู้

l		ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 และน�ำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน

ดี l  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง	ตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรู้	 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ	 และสำมำรถ 
น�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต

l		ใช้สื่อ	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ 
กำรเรียนรู้

l		ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 และน�ำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน

l		มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
l  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ

และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ดีเลิศ l	 จัดกำรเรียนรู ้ผ ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง	 ตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู ้	 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ	 
มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน�ำไปจัดกิจกรรมได้จริง	
และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตได้

l	 ใช้สื่อ	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู ้	 รวมทั้ง
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

l		ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 มีขั้นตอน	 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสม
กับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู ้	 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ 
ผู้เรียน	และน�ำผลมำพัฒนำผู้เรียน

l		มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก	 เด็กรักท่ีจะเรียนรู	้ 
และเรียนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

l		มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพระหว่ำงครู	 เพื่อพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ยอดเยี่ยม l	 จัดกำรเรียนรู ้ผ ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง	 ตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู ้	 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ	 
มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน�ำไปจัดกิจกรรมได้จริง	
และสำมำรถน�ำไปประยุกต ์ ใช ้ ในกำรด�ำเนินชี วิตได	้ 
มีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้	และมีกำรเผยแพร่

l		ใช้สื่อ	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู ้	 รวมทั้ง
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 โดยสร้ำงโอกำสให ้
ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง

l		ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 มีขั้นตอน	 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสม
กับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู ้	 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ 
ผู้เรียน	และน�ำผลมำพัฒนำผู้เรียน

l		มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก	เด็กรักที่จะเรียนรู้	และ
เรียนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

l  มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพระหว่ำงครู	 และผู้เกี่ยวข้อง	
เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้	ครูและผู้เกี่ยวข้อง	
มีกำรแลกเปลี่ ยนเรียนรู ้ และให ้ข ้อมูลสะท ้อนกลับ	 
เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน

ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ก�าลังพัฒนา ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
 l	 ผู ้เรียนมีพัฒนำกำรตำมศัยกภำพของแต่ละบุคคลที่

แสดงออกถึงควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	ทักษะ	 ตำมที่ระบุ
ไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล	หรือ	แผนกำร
ให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัวต�่ำกว่ำเป้ำหมำย
ที่สถำนศึกษำก�ำหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 l	 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

จิตส�ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด

ปานกลาง ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
 l		 ผู ้เรียนมีพัฒนำกำรตำมศัยกภำพของแต่ละบุคคล 

ที่แสดงออกถึงควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ทักษะ	ตำมที่ระบุ
ไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล	 หรือ	 แผน 
กำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว	 เป็นไปตำม 
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
  l	 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

จิตส�ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 โดยไม่ขัดกับ
กฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีงำม	เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่สถำนศึกษำก�ำหนด



66
การจัดทำารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ดี ๑.๑  ผลการพัฒนาผู้เรียน
 l	 ผู ้เรียนมีพัฒนำกำรตำมศัยกภำพของแต่ละบุคคลที่

แสดงออกถึงควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	ทักษะ	 ตำมที่ระบุ
ไว ้ ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล	 หรือ	 
แผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว	 เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

 l	 ผู้เรียนมีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อ	
หรือกำรส่งต่อเข้ำสู่กำรศึกำในระดับที่สูงขึ้น	 หรือกำร
อำชีพหรือกำรด�ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของ
แต่ละบุคคลเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
  l		 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

จิตส�ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 โดยไม่ขัดกับ
กฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีงำม	เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่สถำนศึกษำก�ำหนด

 l		 ผู้เรียนแสดงออกกถึงควำมภูมิใจในท้องถิ่น	 และควำม
เป็นไทย	 มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี	 รวมท้ังภูมิปัญญำไทย	 ตำมศักยภำพของ 
ผู้เรียนแต่ละบุคคลเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ
ก�ำหนด
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ดีเลิศ ๑.๑  ผลการพัฒนาผู้เรียน
 l	 ผู ้เรียนมีพัฒนำกำรตำมศัยกภำพของแต่ละบุคคล 

ที่แสดงออกถึงควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ทักษะ	ตำมที่ระบุ
ไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล	 หรือ	 แผน 
กำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว	 สูงกว่ำ 
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

 l		 ผู้เรียนมีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อ	
หรือกำรส่งต่อเข้ำสู ่กำรศึกำในระดับที่สูงขึ้น	 หรือ 
กำรอำชีพหรือกำรด�ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพ
ของแต่ละบุคคลสูงกว่ำตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ
ก�ำหนด

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
  l	 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

จิตส�ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	โดยไม่ขัดกับกฎหมำย
และวัฒนธรรมอันดีงำม	สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ
ก�ำหนด

 l		 ผู้เรียนแสดงออกกถึงควำมภูมิใจในท้องถิ่น	 และควำม
เป็นไทย	 มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี	 รวมท้ังภูมมิปัญญำไทย	 ตำมศัยกภำพของ 
ผู ้เรียนแต่ละบุคคลสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ
ก�ำหนด
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ยอดเยี่ยม ๑.๑  ผลการพัฒนาผู้เรียน
 l		 ผู้เรียนมีพัฒนำกำรตำมศัยกภำพของแต่ละบุคคลท่ี

แสดงออกถึงควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	ทักษะ	 ตำมที่ระบุ
ไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล	 หรือ	 แผน 
กำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว	 สูงกว่ำ 
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง

 l		 ผู้เรียนมีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อ	
หรือกำรส่งต่อเข้ำสู ่กำรศึกำในระดับที่สูงขึ้น	 หรือ 
กำรอำชีพหรือกำรด�ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพ
ของแต่ละบุคคลสูงกว่ำตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ
ก�ำหนด

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
  l	 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

จิตส�ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	โดยไม่ขัดกับกฎหมำย
และวัฒนธรรมอันดีงำม	สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ
ก�ำหนด	อย่ำงต่อเนื่อง

 l	 ผู ้ เรียนแสดงออกกถึงควำมภูมิใจในท้องถิ่น	 และ 
ควำมเป็นไทย	 มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และประเพณี	 รวมท้ังภูมมิปัญญำไทย	 ตำมศัยกภำพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคลสูงกว่ำเป้ำหมำยท่ีสถำนศึกษำ
ก�ำหนด
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ก�าลังพัฒนา l	 มีเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ท่ีสถำนศึกษำก�ำหนด	 
ไม่ชัดเจน

l	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ	 แต่ไม่ส่งผล
ต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ปานกลาง l	 มีเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ท่ีสถำนศึกษำก�ำหนด	
ชัดเจนเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ

l	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ	 ที่ส่งผลต่อ
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ดี l	 มีเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ท่ีสถำนศึกษำก�ำหนด	
ชัดเจน	สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	เป็นไปได้ในกำร
ปฏิบัติ

l	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีชัดเจน	 
ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

l		ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน	
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	และทุกกลุ่มเป้ำหมำย

l	 พัฒนำครูและบุคคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
l	 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีปลอดภัยและ

เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
l	 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร

จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
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ดีเลิศ l		มีเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ท่ีสถำนศึกษำก�ำหนด	
ชัดเจน	 สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	 ควำมต้องกำร
ชุมชน	นโยบำยรัฐบำล	แผนกำรศึกษำแห่งชำติ	เป็นไปได้ใน
กำรปฏิบัติ

l		มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ชัดเจน	 
มีประสิทธิภำพ	 ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ	โดยควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

l		ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน	
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	 และทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง

l		พัฒนำครูและบุคคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ	 
ตรงตำมควำมต้องกำรของครู	และสถำนศึกษำ

l		จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ	ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อกำรเรียนรู้	จัดเทคโนโลยี	
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 สื่อ	 บริกำร	 และควำมช่วยเหลืออื่นใด
ทำงกำรศึกษำให้ผู้เรียนได้เข้ำถึง	 และใช้ประโยชน์ได้จำก
แหล่งเรียนรู้	ตำมศักยภำพและประเภทของควำมพิกำร

l จัดหำ	พัฒนำ	และบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ	
เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร	 และกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมศักยภำพ
และประเภทของควำมพิกำร	
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ยอดเยี่ยม l	 มีเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ที่สถำนศึกษำก�ำหนดไว้
อย่ำงชัดเจน	สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	ควำมต้องกำร
ชุมชน	 ท้องถิ่น	 วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ	
นโยบำยรัฐบำล	 และของต้นสังกัดเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ	
รวมทั้งทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม

l	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีชัดเจน	 
มีประสิทธิภำพ	 ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ	 โดยควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	 
มีกำรน�ำข ้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุง	 พัฒนำงำนอย่ำง 
ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่ำงได้

l	 ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนทุกกลุ่ม 
เป้ำหมำยอย่ำงรอบด้ำน	 ตำมศักยภำพและประเภทของ
ควำมพิกำร	 และให้ครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำร	 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	และเป็นแบบอย่ำงได้

l		พัฒนำครูและบุคคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ	
และน�ำกระบวนกำรของชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 มำใช้
ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

l	 จัดหรือปรับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ	 ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อกำรเรียนรู ้	 
จัดเทคโนโลยี	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 สื่อ	 บริกำร	 และ 
ควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ	 ให้ผู้เรียนได้เข้ำถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้จำกแหล่งเรียนรู้	 ตำมศักยภำพและประเภท
ของควำมพิกำร	และเป็นแบบอย่ำงได้

l	 จัดหำ	 พัฒนำ	 และบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็น
ระบบ	 เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร	 และกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมศักยภำพและประเภทของควำมพิกำร	
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ก�าลังพัฒนา l	 จัดกำรเรียนรู้ท่ีไม่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ใช้ระบวนกำรคิด
และปฏิบัติจริง

l	 ใช้เทคโนโลยี	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 ส่ือ	 บริกำรและ 
ควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

l		ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงไม่เป็นระบบ

ปานกลาง l	 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมท่ีระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตร	 ของสถำนศึกษำ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกระบวนำรคิดและปฏิบัติจริง

l	 ใช้เทคโนโลยี	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 ส่ือ	 บริกำรและ 
ควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ	
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

l	 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 และน�ำผล 
มำพัฒนำผู้เรียน

ดี l	 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมท่ีระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถำนศึกษำที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกระบวนำรคิดและปฏิบัติจริง	 โดยผู้เรียน
ได้รับกำรฝึกให้มีทักษะ	 และกำรแสดงควำมคิดเห็นตำม
ศักยภำพและประเภทของควำมพิกำร

l		ใช้เทคโนโลยี	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 สื่อ	 บริกำรและควำม
ช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

l		มีกำรบริหำรจัดกำรผู้เรียน	โดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
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l	 มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง
เป็นระบบ	 มีขั้นตอนชัดเจน	 โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีกำรวัด
และประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อน�ำผลไป
ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้

l  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ	 เพื่อพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้

ดีเลิศ l	 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมท่ีระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถำนศึกษำที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกระบวนำรคิดและปฏิบัติจริง	 โดยผู้เรียน
ได้รับกำรฝึกให้มีทักษะ	 และกำรแสดงควำมคิดเห็นตำม
ศักยภำพและประเภทของควำมพิกำร

l	 มีกำรใช้เทคโนโลยี	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 สื่อ	 บริกำรและ
ควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ	
และแหล่งเรียนรู้	รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่น	ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

l	 มีกำรบริหำรจัดกำรผู้เรียน	โดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก	
ครูรักเด็ก	 ให้เด็กรักครู	 และรักที่จะเรียนรู้	 สำมำรถเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

l	 มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง
เป็นระบบ	 มีขั้นตอนชัดเจน	 โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีกำรวัด
และประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้	
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อน�ำผลไป
ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้

l	 มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพระหว่ำงครูและผู้เกี่ยวข้อง	
เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้	 ครู	 และผู้เกี่ยวข้อง
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ระดบัคณุภาพ ประเด็นพิจารณา

ยอดเยี่ยม l		จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมท่ีระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถำนศึกษำที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกระบวนำรคิดและปฏิบัติจริง	 เชื่อมโยง
กับชีวิตประจ�ำวัน	กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยผู้เรียนได้รับกำรฝึกให้มีทักษะ	 และกำรแสดงควำมคิด
เห็นตำมศักยภำพและประเภทของควำมพิกำร

l		มีกำรใช้เทคโนโลยี	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 สื่อ	 บริกำรและ
ควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ	
และแหล่งเรียนรู้	 รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถ่ิน	 โดยน�ำมำใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนรู ้	 และสร้ำงโอกำสให้ผู ้เรียนได้แสวงหำ
ควำมรู้ตำมศักยภำพของผู้เรียนจำกสื่อที่หลำกหลำย	

l		มีกำรบริหำรจัดกำรผู้เรียน	โดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก	
ครูรักเด็ก	 ให้เด็กรักครู	 และรักที่จะเรียนรู้	 สำมำรถเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

l	 มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง
เป็นระบบ	 มีขั้นตอนชัดเจน	 โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีกำรวัด
และประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้	
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อน�ำผลไป
ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง

l	 มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพระหว่ำงครูและผู้เกี่ยวข้อง	
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ	 เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้	
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กฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑

	 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ	 ๕	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระรำชบัญญัติ 

กำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ 

แห่งชำติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕	และมำตรำ	๔๗	วรรคสอง	แห่งพระรำชบัญญัติ 

กำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออก 

กฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้		 	 	 	 	 	 	

	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำพ.ศ.	๒๕๕๓

	 ข้อ	๒	ในกฎกระทรวงนี้

	 “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ”	 หมำยควำมว่ำ	 กำรประเมินผลและ 

กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละระดับ

และประเภทกำรศึกษำ	 โดยมีกลไกในกำรควบคุมตรวจสอบระบบกำรบริหำร

คุณภำพกำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดขึ้น	 เพื่อให ้เกิดกำรพัฒนำและสร ้ำง 

ควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถ 

จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และบรรลุเป้ำประสงค ์

ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล
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	 “ส�ำนักงำน”	 หมำยควำมว่ำ	 ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ	(องค์กำรมหำชน)	 	 	 	 	 	
	 ข ้อ	 ๓	 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำโดยกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำท่ีรัฐมนตรี
ว ่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก�ำหนด	 พร้อมทั้งจัดท�ำแผนพัฒนำ 

กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด�ำเนินกำร
ตำมแผนที่ก�ำหนดไว้จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ�ำทุกปี	
	 	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่งเป็นไป
อย ่ำงมีประสิทธิภำพให ้หน ่วยงำนต ้นสังกัดหรือหน ่วยงำนที่ก�ำกับดูแล 
สถำนศึกษำมีหน้ำที่ในกำรให้ค�ำปรึกษำ	 ช่วยเหลือ	 และแนะน�ำสถำนศึกษำ	 
เพื่อให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
	 ข้อ	 ๔	 เมื่อได้รับรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำตำมข้อ	 ๓	
แล้วให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำจัดส่งรำยงำน
ดังกล่ำวพร้อมกับประเด็นต่ำง	 ๆ	 ที่ต้องกำรให้มีกำรประเมินผลและกำรติดตำม
ตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถำนศึกษำแห่งนั้นให้แก่ส�ำนักงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรประเมิน 
คุณภำพภำยนอก	
	 ให้ส�ำนักงำนด�ำเนินกำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินและ 
กำรติดตำมตรวจสอบดังกล่ำว	 พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถำนศึกษำและหน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำนั้นๆ	 เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้เป็น

แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป	    
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	 ในกำรด�ำเนินกำรตำมวรรคสอง	 ส�ำนักงำนอำจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงำน

ที่ได้รับรองจำกส�ำนักงำนด�ำเนินกำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพ

และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้

	 	 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำนั้นติดตำม

ผลกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำม

วรรคสอง	เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 ข้อ	 ๕	 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรมีอ�ำนำจตีควำมและวินิจฉัย

ปัญหำอันเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๐	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๑

      

ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	
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หมำยเหตุ	 :–	 เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	 คือ	 โดยที่แนวทำง 

ในกำรด�ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	 และวิธีกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ไม่สอดคล้องกับหลักกำรประกันคุณภำพ 

กำรศึกษำที่แท้จริง	 จึงส่งผลให้กำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท้ังภำยใน

และภำยนอกไม่สัมพันธ์กัน	 เกิดควำมซ�้ำซ้อนและคลำดเคลื่อนจำกกำรปฏิบัต	ิ

ท�ำให้ไม่สะท้อนควำมเป็นจริงและเป็นกำรสร้ำงภำระแก้สถำนศึกษำและ

บุคลำกรในสถำนศึกษำ	 ตลอดจนหน่วยงำนต้นสังกัด	 หน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล	 

และหน่วยงำนภำยนอกเกินควำมจ�ำเป็น	 สมควรปรับปรุงระบบ	 หลักเกณฑ	์ 

และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อให้มีกลไกกำรปฏิบัติที่เอื้อต่อกำร

ด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละระดับ	 และเกิดประสิทธิภำพในกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

	 	 โดยที่มีประกำศใช ้กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่ก�ำหนดเป้ำหมำย

และยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต	

ประกอบกับมีนโยบำยให้ปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพ 

ทั้งภำยในและภำยนอกของทุกระดับก่อนจะมีกำรประเมินคุณภำพในรอบต่อไป	

จ�ำเป็นต้องปรับปรุงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้สอดคล้องกัน	 จึงให้ยกเลิก

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	 เรื่อง	 ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย	 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ลงวันที่ 	 ๒๗	 กรกฎำคม	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	 เรื่อง	 ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	 เพื่อประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ลงวันที่	 ๑๑	 ตุลำคม	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	 เร่ือง	 ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ลงวันท่ี	 

๒	มีนำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 	 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 มำตรำ	 ๙	 (๓)	 ได้ก�ำหนดกำรจัดระบบ	 โครงสร้ำง	 
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และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักท่ีส�ำคัญข้อหนึ่ง	 คือ	 มีกำรก�ำหนด

มำตรฐำนกำรศึกษำ	 และจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและ

ประเภทกำรศึกษำโดยมำตรำ	 ๓๑	 ให้กระทรวงมีอ�ำนำจหน้ำที่ก�ำกับดูแล 

กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท	ก�ำหนดนโยบำย	แผนและมำตรฐำนกำรศึกษำ

และมำตรำ	 ๔๘	 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกัน

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ	และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง	 โดยมีกำรจัดท�ำรำยงำน

ประจ�ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 และเปิดเผย 

ต่อสำธำรณชน	 เพ่ือน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และเพื่อรับรอง

กำรประกันคุณภำพภำยนอก

	 	 ฉะนั้น	 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ	 ๙	 (๓)	 มำตรำ	 ๔๘	 

แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และมำตรำ	๕	มำตรำ	๓๑	

แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ประกอบกับมติ 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในกำรประชุม	ครั้งที่	๕/๒๕๖๑	เมื่อวันศุกร์ที่	

๑๐	พฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	จึงประกำศให้

ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย	 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและระดับ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 เพื่อเป็นหลักในกำรเทียบเคียงส�ำหรับ

สถำนศึกษำ	 หน่วยงำนต้นสังกัด	 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้งประถม

ศึกษำ	และมัธยมศึกษำ	ในกำรพัฒนำส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับดูแล	และติดตำม

ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ	ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศฉบับนี้

  



81
การจัดทำารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

	 ทั้งนี้ให ้ใช ้กับสถำนศึกษำที่ เป ิดสอนระดับปฐมวัย	 ระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

ประกำศ	ณ	วันที่	๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	

ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	เรื่อง	ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวยั	

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

ฉบับลงวันที่	๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 มำตรฐำนกำรศึกษำ	 ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มีจ�ำนวน	 

๓	มำตรฐำน	ได้แก่

	 มำตรฐำนที่	๑	คุณภำพของผู้เรียน

	 	 ๑.๑	ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

	 	 ๑.๒	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 มำตรฐำนที่	๒	กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

	 มำตรฐำนที่	๓	กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

	 ๑.๑	 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

	 	 ๑)	 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	 กำรเขียน	 กำรสื่อสำร	 และกำร 

	 	 	 คิดค�ำนวณ

	 	 ๒)	 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์	 คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	 

	 	 	 อภิปรำยแลกเปลี่ยน	ควำมคิดเห็น	และแก้ปัญหำ

	 	 ๓)	มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม

	 	 ๔)	มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

	 	 ๕)	มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

	 	 ๖)	มีควำมรู้	ทักษะพื้นฐำน	และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
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	 	๑.๒	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 	 ๑)	กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด

	 	 ๒)	ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย

	 	 ๓)	กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย

	 	 ๔)	สุขภำวะทำงร่ำงกำย	และจิตสังคม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 	๒.๑	 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก�ำหนดชัดเจน

	 	๒.๒	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ

	 	๒.๓	 ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม 

	 	 หลักสูตรสถำนศึกษำ	และทุกกลุ่มเป้ำหมำย

	 	๒.๔	 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

	 	๒.๕	 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  อย่ำงมีคุณภำพ

	 	๒.๖	 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 

	 	 และกำรจัดกำรเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 	๓.๑	 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง	 และสำมำรถ

น�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

	 	๓.๒	 ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสำรสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

	 	๓.๓	 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

	 	๓.๔	 ตรวจสอบและประเมินผู ้ เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 และน�ำผล 

มำพัฒนำผู้เรียน

	 	๓.๕	 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย

แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	เรื่อง	ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวัย

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

ฉบับลงวันที่	๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 	 มำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวัย	พ.ศ.	๒๕๖๑	มีจ�ำนวน	๓	มำตรฐำน	

ได้แก่

	 มำตรฐำนที่	๑	คุณภำพของเด็ก

	 มำตรฐำนที่	๒	 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

	 มำตรฐำนที่	๓	 กำรจัดกำรประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญแต่ละมำตรฐำน

มีรำยละเอียดดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก

	 	๑.๑	 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 แข็งแรง	 มีสุขนิสัยที่ ดี	 และดูแล 

ควำมปลอดภัยของตนเองได้

	 	๑.๒	 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	 จิตใจ	 ควบคุม	 และแสดงออกทำง

อำรมณ์ได้

	 	๑.๓	 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม	 ช่วยเหลือตนเอง	 และเป็นสมำชิกท่ีดี 

ของสังคม

	 	๑.๔	 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ	 สื่อสำรได้	 มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน	

และแสวงหำควำมรู้ได้

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 	๒.๑	 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง	 ๔	 ด้ำน	 สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่น

	 	๒.๒	 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

	 	๒.๓	 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์
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	 	๒.๔	 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้	 อย่ำงปลอดภัย	 และ

เพียงพอ

	 	๒.๕	 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและส่ือกำรเรียนรู ้ เ พ่ือ

สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์

	 	๒.๖	 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�าคัญ

	 	๓.๑	 จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุล

เต็มศักยภำพ

	 	๓.๒	 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง	 เล่นและปฏิบัติอย่ำงมี

ควำมสุข

	 	๓.๓	 จัดบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะ

สมกับวัย

	 	๓.๔	 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน�ำผลกำรประเมิน

พัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำกำรเด็ก	
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ

แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	เรื่อง	ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวัย

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

ฉบับลงวันที่	๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 มำตรฐำนกำรศึกษำ	 ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 
พ.ศ.	๒๕๖๑	มีจ�ำนวน	๓	มำตรฐำน	ได้แก่
	 มำตรฐำนที่	๑	คุณภำพของผู้เรียน
	 	 ๑.๑	ผลกำรพัฒนำผู้เรียน
	 	 ๑.๒	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
	 มำตรฐำนที่	๒	กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
	 มำตรฐำนที่	๓	กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
	 ๑.๑	 ผลกำรพัฒนำผู้เรียน
		 	 ๑)	มีพัฒนำกำรตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล	 ที่แสดงออกถึง 

	 ควำมรู ้	 ควำมสำมำรถ	 ทักษะตำมที่ระบุไว้ในแผนกำรจัด 
	 กำรศึกษำเฉพำะบุคคล	 หรือ	 แผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือ 
	 เฉพำะครอบครัว

	 	 ๒)	 มีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อหรือกำรส่งต่อ 
	 เข ้ำสู ่กำรศึกษำในระดับที่สู งขึ้น	 หรือกำรอำชีพหรือ 
	 กำรด�ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล	

	 	๑.๒	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 	 ๑)	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	

	 		๒)	มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น	และควำมเป็นไทย	ตำมศักยภำพของ 

	 ผู้เรียนแต่ละบุคคล



87
การจัดทำารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 	๒.๑	 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก�ำหนดชัดเจน

	 	๒.๒	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ

	 	๒.๓	 ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม

หลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย

	 	๒.๔	 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

	 	๒.๕	 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำร

เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ

	 	๒.๖	 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร

และกำรจัดกำรเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 	๓.๑	 กำรจัดเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง	 และสำมำรถ

น�ำไปประยุกต์ในชีวิตได้

	 	๓.๒	 ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสำรสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

	 	๓.๓	 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

	 	๓.๔	 ตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 และน�ำผลมำ

พัฒนำผู้เรียน

	 	๓.๕	 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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ประกาศส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง แนวปฏิบัติการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑

	 โดยท่ีมีประกำศใช้กฎกระทรวง	 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑ 

ลงวันที่	๒๐	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑	ได้ก�ำหนดระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำอันส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ทั้งหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนก�ำกับดูแล	และหน่วยงำนภำยนอกที่สะท้อน

สภำพกำรด�ำเนินงำนที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภำพ	 และก�ำหนดแนวทำงในกำร 

ขับเคล่ือนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสอดคล้องกับหลักกำรประคุณภำพ 

กำรศึกษำ	 และมีกลไกปฏิบัติท่ีเอื้อต่อกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

แต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 จึงได้จัดท�ำแนวปฏิบัติกำร

ด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำขึ้นเพื่อให้หน่วยงำนต้นสังกัด	ส�ำนักงำน

บริหำรกำรศึกษำพิเศษ	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำทั้งประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำ	 ใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรพัฒนำส่งเสริม	 ก�ำกับ

ดูแล	 และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้
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 ระดับสถานศึกษา 
	 ให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้	
	 ๑.	 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ	 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ	 และเพื่อเป็นกลไกในกำรควบคุม	 
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้กับสังคม	ชุมชน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 	 	 	 	
	 ๒.	จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	ดังนี้	 	
	 	 	๒.๑	 ก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัยและหรือระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ที่กระทรวงประกำศใช้	 และให้สถำนศึกษำก�ำหนดเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จ 
ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำตำมบริบท	 ทั้งน้ี	 สำมำรถเพ่ิมเติมมำตรฐำน 
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 นอกเหนือจำกที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้ได้	
โดยให้สถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง	ด�ำเนินกำรและรับผิดชอบร่วมกัน
	 	 ๒.๒	 จัดท�ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 ที่สอดคล้อง
กับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ�ำเป็นของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ	 
โดยสะท้อนคุณภำพควำมส�ำเร็จอย่ำงชัดเจนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	
	 	 ๒.๓	 ด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 	
	 	 ๒.๔	 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	
โดยก�ำหนดผู้รับผิดชอบ	และวิธีกำรที่เหมำะสม	
	 	 ๒.๕	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ	 และน�ำผลกำรติดตำมไปใช้ประโยชน์ในกำร
ปรับปรุงพัฒนำ
	 	 ๒.๖	 จัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	 (Self-Assessment	Report 

:	SAR)	ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	น�ำเสนอรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเองต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ควำมเห็นชอบ	และจัดส่งรำยงำน

ดังกล่ำวต่อส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นประจ�ำทุกปี	 	 	
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	 	 ๒.๗	 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพโดยพิจำรณำจำกรำยงำนผล 

กำรประเมินตนเอง	(Self-Assessment	Report	:	SAR)	และตำมค�ำแนะน�ำของ

ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและพัฒนำ 

อย่ำงต่อเนื่อง

	 ๓.	สถำนศึกษำแต่ละแห่งให้ควำมร่วมมือกับส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำน

และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ

สถำนศึกษำ	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะของ

ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	(สมศ.)	และหน่วยงำน

ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล	เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน

ของสถำนศึกษำ

 ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ/ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ	 ในฐำนะ

หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล	ด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

	 ๑.	ศึกษำ	 วิเครำะห์	 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 

ตลอดจนให้ค�ำปรึกษำ	 ช่วยเหลือและแนะน�ำสถำนศึกษำ	 เพื่อกำรพัฒนำระบบ

ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละแห่งอย่ำงต่อเนื่อง

	 ๒.	รวบรวม	และสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	

(Self-Assessment	 Report	 :	 SAR)	 พร้อมกับประเด็นต่ำงๆ	 ที่ต้องกำรให้ม ี

กำรประเมินผลและกำรติดตำม	 ตรวจสอบซ่ึงรวบรวมได้จำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง

หรือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถำนศึกษำแห่งน้ัน	 และจัดส่งไปยังส�ำนักงำน

รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและ

แนวทำงในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก



91
การจัดทำารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

	 ๓.	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน	ปรับปรุง	 และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำตำมข้อเสนอแนะของส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 เพื่อกำรน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 ๔.	ให้ควำมร่วมมือกับส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำ	(สมศ.)	ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

	 ๕.	อำจมอบหมำยบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์	 และ 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 	 	 	

 ระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

	 ๑.	ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้ค�ำปรึกษำ	 ช่วยเหลือ	 ต่อส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำ	เพื่อกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	

	 ๒.	ศึกษำ	วิเครำะห์	สรุปผลรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	

(Self-Assessment	 Report	 :	 SAR)	 และรวบรวมประเด็นที่ต้องกำรให้ม ี

กำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จำกหน่วยงำน	ที่เก่ียวข้องหรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถำนศึกษำ	 ไปยังส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอก

	 ๓.	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน	 ปรับปรุง	 และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำตำมข้อเสนอแนะของส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 เพื่อน�ำไปสู ่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 ๔.	 ประสำนควำมร่วมมือกับส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 ในกำรจัดบุคคลร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภำพภำยนอก

กับส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	(สมศ.)	 	 	
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	 ๕.	อำจมอบหมำยบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์	และให้

ข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

ประกำศ	ณ	วันที่	๑๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	

นำยบุญรักษ์	ยอดเพชร

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
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คณะท�งานำ

ที่ปรึกษำ	

ดร.อ�ำนำจ					วิชยำนุวัติ				 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

ดร.วัฒนำพร		ระงับทุกข์	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ดร.วิษณุ							ทรัพย์สมบัติ				 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

ดร.มธุรส		ประภำจันทร์		 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ	

	 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสุอำรีย์	ชื่นเจริญ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำยประสิทธิ์	ท�ำกันหำ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวอนงนำฏ	อินกองงำม	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวยลดำ	โพธิสิงห์	 พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
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นำยสท้ำน	พวกดอนเค็ง									 พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวปทิตตำ	ฉำยแสง								 พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำเนื้อหำ

ดร.ไพรวัลย์		พิทักษ์สำลี		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะยกร่ำงและเขียนเอกสำร

ดร.มธุรส		ประภำจันทร์		 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
	 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
นำงสุอำรีย์	ชื่นเจริญ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
นำงสำวอนงนำฏ	อินกองงำม	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
ดร.อริสรำ	เริงส�ำรำญ	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
ดร.ลำวัลย์	พิชญวรรธน์	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	
ดร.ไพเรำะ	มีบำงยำง	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	
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ผศ.ดร.วรำภรณ์	แย้มทิม	 อำจำรย์ประจ�ำคณะศึกษำศำตร์และพัฒนศำสตร์
	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	วิทยำเขตก�ำแพงแสน
ดร.ธีรยุทธ	ภูเขำ	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ	ติดตำมและประเมินผล
	 กำรจัดกำรศึกษำ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
	 ประถมศึกษำอุทัยธำนี	เขต	๒
ว่ำที่พันตรี	เทพนำ	เครือค�ำ	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
	 ขอนแก่น	เขต	๒
ดร.รุ่งนภำ	แสนอ�ำนวยผล	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
	 ขอนแก่น	เขต	๓	
ดร.อิทธิพงษ์	ตั้งสกุลเรืองไล	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๓๙	
	 (พิษณุโลก)
ดร.อัญชลี	สำรสุวรรณ์	 ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำชุมชนวัดตะเคียนงำม	
	 จังหวัดระยอง	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
	 ประถมศึกษำระยอง	เขต	๒
ดร.ทวิช	แจ่มจ�ำรัส		 รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหมี่วิทยำ	
	 จังหวัดลพบุรี	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
	 มัธยมศึกษำ	เขต	๕	(สิงห์บุรี)
ดร.ประพิมพร	อันพำพรหม	 หัวหน้ำส่วนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ	
	 โรงเรียนรำชินีบน	กรุงเทพมหำนคร	
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คณะบรรณำธิกำรกิจ

ดร.มธุรส		ประภำจันทร์		 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
	 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
นำงสุอำรีย์	ชื่นเจริญ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	
	 นักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
นำยประสิทธิ์	ท�ำกันหำ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
นำงสำวอนงนำฏ	อินกองงำม	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
ดร.อริสรำ	เริงส�ำรำญ	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
ดร.ธีรยุทธ	ภูเขำ	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ	ติดตำมและประเมินผล
	 กำรจัดกำรศึกษำ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
	 ประถมศึกษำอุทัยธำนี	เขต	๒
ดร.อิทธิฤทธิ์	พงษ์ปิยะรัตน์	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๕	
	 (สิงห์บุรี)	
ดร.ทวิช	แจ่มจ�ำรัส		 รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหมี่วิทยำ	
	 จังหวัดลพบุรี	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
	 มัธยมศึกษำ	เขต	๕	(สิงห์บุรี)	

ออกแบบปก

นำงสำวศิรินทิพย์	ล�้ำเลิศ		 นักประชำสัมพันธ์ช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 อุบลรำชธำนี	เขต	๔
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การจัดทำารายงานผ
ลการประเมินตนเอ

งขอ
งสถานศึกษา

การจัดทำารายงาน
ผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา

สำานักทดสอบทางการศึกษา
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
กระทรวงศึกษาธิการ

สำานักทดสอบทางการศึกษา
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

กระทรวงศึกษาธิการ

๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๗ - ๘ ๐ ๒๖๒๘ ๕๘๖๒http://bet.obec.go.th


