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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พุท ธศักราช ๒๕๔๒ ที่ แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๒) พุท ธศักราช
๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ต้ อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
การประกั น คุณ ภาพการศึก ษา เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ มี ความส าคั ญ ยิ่ง ในการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึ ก ษา เป็ น กระบวนการที่ ส ามารถยื น ยัน ถึงคุ ณ ภาพที่ แ ท้ จ ริงที่ เกิ ดจากการบริห ารจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา โดยได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กาหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วน
ของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระบุให้สถานศึกษา
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐานเพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เอกสารนี้คือคู่มือการประกัน คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกั นคุณภาพ
ภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายแผนและกันคุณภาพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการเรียน
การสอนในระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐานอย่างมีคุณ ภาพ และการที่จะให้ การดาเนินการตามภารกิจดังกล่ าว
เป็นไปอย่างมีทิศทางเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพนั้นโรงเรียนจาเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
โดยพื้นฐานจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ถูกต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรสามารถประเมินโอกาสและภัย
คุกคามที่องค์กรเผชิญหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตฯ จึงเป็นประเด็นสาคัญประการหนึ่งโดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว จะเป็นแผนแม่บทหลักระยะยาว กาหนดทิศทางการดาเนินการของโรงเรียนเป็นแผนแม่บทของการ
จัดทาแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาแผนงบประมาณผลผลิตกิจกรรม/โครงการนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการกากับติดตามและประเมินผลการทางานภายใต้ระบบการสร้างตัวชี้วัดผลการดาเนินงานตามระบบการ
บริหารงานสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการวัดผลการดาเนินงานอย่า งเป็นรูปธรรมเพื่อใช้พัฒนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ
อย่างมีทิศทางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
สภาพปัจจุบัน
ที่ตั้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าขอนยาง - นาสีนวล ตาบลขามเรียง อาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๖๔๖๓๖ โทรสาร ๐๔๓-๗๖๔๖๓๖ เว็บไซต์
www.satit.msu.ac.th
ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช้ตราเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ ตรา
โรจนากร มีองค์ประกอบเป็นรูปเสมา ภายในมีภาพหม้อน้าและสัญลักษณ์ขององค์
พระธาตุนาดูน ด้านล่างเป็น สุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิด ซึ่งอยู่เหนือคาขวัญเป็น
ภาษาบาลี มีความหมายว่า “ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” มีวงกลมล้อมรอบ
สองชั้นภายในช่องว่างของวงกลมมีชื่อ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม" และมีดอกไม้หก
กลีบสองดอกอยู่ตรงกันข้ามกัน
ใบเสมา หมายถึง ภูมิปัญญา
หม้อน้า หมายถึง ความรู้อันเต็ม
องค์พระธาตุนาดูนหมายถึง คุณธรรม ความดี
สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
ลายขิด หมายถึง เอกลักษณ์ของอีสาน
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วงกลมล้อมรอบและดอกไม้หกกลีบ หมายถึง โรงเรียนอันเป็นที่ทาให้เยาวชนของชาติมีความเจริญ
งอกงาม ความหมายโดยสรุป เป็นโรงเรียนในภาคอีสาน ภายใต้การกากับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่
เสริมสร้างพัฒ นาโรงเรีย นให้ เกิด คุณ ธรรม ความรอบรู้ ภูมิปัญญาและความรุ่งเรือง ให้ สมกับปรัช ญาที่ว่า
"วิชาการที่เต็มที่อยู่ในคนที่เต็มคน"
สีประจาโรงเรียน เหลือง – เทา
สีเหลือง หมายถึง ความดี ความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์
สีเทา หมายถึง ปัญญา
ต้นไม้ประจาโรงเรียน

ต้นคูณ หรือ ราชพฤกษ์

ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยได้รับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนการก่อตั้งโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาได้ศึกษาถึงวิธีการดาเนินการ
ปัญหาและอุป สรรคของโรงเรียนสาธิตตลอดจนความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น
เรียกว่า “คณะกรรมการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์
จากคณะต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการดาเนินงาน ด้วยเหตุที่โรงเรียนก่อตั้งใหม่ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาอีก
หลายประการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณ ทาให้ไม่มีสถานที่เรียนที่แน่นอน ต้องย้ายที่เรียน
บ่อยครั้ง
โรงเรียนเริ่มเปิดดาเนินการในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก มีรองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย
ดารงตาแหน่งประธานโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทาหน้าที่รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ และทางโรงเรียนได้ใช้สถานที่เรียนชั่วคราว คือ บริเวณอาคารเรียนชั้นอนุบาล
ของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์ ซึ่งขณะนั้นคณะครูอาจารย์ทุกคนต้องทางานหนักมาก เพื่อให้การเรียนการ
สอนด าเนิ น ไปด้ ว ยดี หลั ง จากนั้ น เมื่ อ ปี ก ารศึ ก ษา 2541 โรงเรี ย นได้ ย้ า ยมาใช้ ส ถานที่ ใหม่ คื อ ตึ ก คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เดิม) และมี รศ.จตุพร เพ็งชัย เป็นผู้อานวยการ
โรงเรียน ซึ่งทางานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มี
อธิการบดีเป็นประธาน
ในปี การศึ กษา 2542 โรงเรี ย นได้ ย้ายสถานที่ เรีย นอีก ครั้งหนึ่ ง โดยย้ ายมาอยู่ที่ อ าคาร 2 (ตึ ก
สานักงานอธิการบดีเดิม) และอาคาร 3 (ตึกคณะวิทยาศาสตร์) ปีแรกของการเปิดทาการนั้น โรงเรียนรับสมัคร
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จ านวน 2 ห้ อ งเรีย น และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 จ านวน 2 ห้ อ งเรี ย น
ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้
ก้าวหน้าในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ซึ่งมีทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์ชาวต่างประเทศ ได้แก่ อาจารย์
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Jusmine Rose, อาจารย์ David Morris, อาจารย์ Keiko Kurata เป็นต้น โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือทางด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ซึ่ง
ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี
ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดดาเนินการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรทั่วไปและโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SEM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 46 เปิดสอน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์จานวน 5 หลักสูตร คือ 1)
หลักสูตรแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ทั่วไป 2) หลักสูตรแผนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 3) หลักสูตรแผนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4) หลักสูตรแผนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ โครงการส่งเสริมศักยภาพนั กเรีย นที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ 6)
หลักสูตรแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกากับของมหาวิทยาลัย (วมว.) และ
หลักสูตรแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน จานวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรหลักสูตร
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีนทั่วไปและ 2) หลักสูตรแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษา
ฝรั่งเศส/ภาษาจีนโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
แผนการเรียนศิลป์-ดนตรีจานวน 1 หลักสูตร
ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เปิดดาเนินการสอนตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 1,702 คน มีบุคลากรทั้งหมด 128 คน
สายวิชาการ 86 คน สายสนับสนุน 14 คน เจ้าหน้าที่ 28 คน และมีที่ทาการถาวรอยู่ ณ ตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ข้อมูลวันที่ 1 ก.ค. 2560)

ปรัชญาโรงเรียน
“วิชาการที่เต็มที่ อยู่ในคนที่เต็มคน”
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นสถาบันการศึกษาแห่งภูมิปัญญา เป็น
ต้นแบบ ด้านการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถ
แสวงหาองค์ความรู้สู่สากล”
อธิบายวิสัยทัศน์
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เป็นต้นแบบ มีรูปแบบในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มไปด้วยความรู้
ความสามารถ อย่างสร้างสรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มให้เต็มศักยภาพ

๔
พันธกิจ
๑) เป็นสถาบันต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล
๒) พัฒนากระบวนการคิด เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแสวงหาความรู้
๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
๔) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
๕) พัฒนาสถาบันให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา เพื่อบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
๑) การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒) จัดหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๓) พัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนาไปสู่การแก้ปัญหาการเรียนการสอน
๕) การพัฒนาการให้บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม

๕

ส่วนที่ ๒
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรอบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้
1) การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับ
มอบหมาย
2) การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการดาเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพราะ
ผลลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา
3) การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการ อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช้ทาเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น
4) การประกันคุณภาพต้องเกิดความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถว่าจ้างหรือ
ขอให้บุคคลอื่น ๆ ดาเนินการแทนได้
5) การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ มีแนวคิดว่า เป็นมาตรฐาน
ที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับ และจานวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง
ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ดังนั้น การกาหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน
คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และให้มี ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยได้กาหนดมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
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1. คาอธิบายของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
และพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
หมายถึง การดาเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุ กฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
หมายถึง การวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิด
จากการมีส่ ว นร่ว ม ของผู้ เกี่ย วข้องทุ กฝ่ าย ร่ว มรับ ผิ ดและรับ ชอบผลต่ อการจัด การศึกษาให้ มีคุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
หมายถึง ความสาเร็จของสถานศึกษาในการสร้างเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ การจัดการเรียนการ
สอนในแนวทาง COMPETENCY และการพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์กล้าคิด กล้าทา กล้านา มีคุณธรรม จิต
อาสา

2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ
2.1 ระดับ 4 ดีเยี่ยม
2.2 ระดับ 3 ดี
2.3 ระดับ 2 พอใช้
2.4 ระดับ 1 ปรับปรุง
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3. รายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีชองสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

ระดับคุณภาพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น โดยเฉลี่ยมีผู้ เรียนได้รับผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
2) ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในด้ า นการสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ เหมาะสมตามระดั บ ชั้ น
โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น โดยมีผู้เรียนได้รับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมของกลุ่ มสาระการเรีย นรู้คณิ ตศาสตร์ ในระดับดี ขึ้นไป (3.00) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖0 เฉลี่ยทุก
ระดับชั้น
4) ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด วิ จ ารณญาณ อภิ ปรายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการคิด ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เฉลี่ยทุกระดับชั้น

๘
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่างเหมาะสมปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน
ระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมีผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับดีขึ้นไป
(3.00) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี
ผู้ เ รี ย นที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบระดั บ ชาติ (O-Net) อยู่ ใ นเกณฑ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า คะแนนค่ า เฉลี่ ย
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เฉลี่ยทุกรายวิชา
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ใน
ระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
๙) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด
ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงเสมอ
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รักแก
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครับและชุมชนและสังคม
9) ผู้เรียนได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 เฉลี่ยทุก
ระดับชั้น
ระดับ 3 ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
2) ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในด้ า นการสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ เหมาะสมตามระดั บ ชั้ น
โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 เฉลี่ยทุกระดับชั้น

๙
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น โดยมีผู้เรียนได้รับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมของกลุ่ มสาระการเรีย นรู้คณิ ตศาสตร์ ในระดับดี ขึ้นไป (3.00) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕0 เฉลี่ยทุก
ระดับชั้น
4) ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการคิด ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่างเหมาะสมปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน
ระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมีผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับดีขึ้นไป
(3.00) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี
ผู้ เ รี ย นที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบระดั บ ชาติ (O-Net) อยู่ ใ นเกณฑ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า คะแนนค่ า เฉลี่ ย
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เฉลี่ยทุกรายวิชา
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ใน
ระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
๙) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษา
กาหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม
9) ผู้เรียนได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗0 เฉลี่ยทุก
ระดับชั้น
ระดับ 2 พอใช้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมิน

๑๐
การอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
2) ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในด้ า นการสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ เหมาะสมตามระดั บ ชั้ น
โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น โดยมีผู้เรียนได้รับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมของกลุ่ มสาระการเรีย นรู้คณิ ตศาสตร์ ในระดับดี ขึ้นไป (3.00) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔0 เฉลี่ยทุก
ระดับชั้น
4) ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการคิด ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่างเหมาะสมปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน
ระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมีผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับดีขึ้นไป
(3.00) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี
ผู้ เ รี ย นที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบระดั บ ชาติ (O-Net) อยู่ ใ นเกณฑ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า คะแนนค่ า เฉลี่ ย
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เฉลี่ยทุกรายวิชา
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ใน
ระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
๙) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสั งคมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษา
กาหนดปรากฏไม่ชัดเจน
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม
9) ผู้เรียนได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖0 เฉลี่ยทุก
ระดับชั้น

๑๑
ระดับ 1 ปรับปรุง
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามรถในการอ่านและเขียนได้ไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ทาให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้
โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน ในระดับดีเยี่ยมน้อยกว่าร้อยละ
60 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เหมาะสมตามระดับชั้นทา
ให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ โดยมีผู้เรียนได้รับผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร
ในระดับดีเยี่ยมน้อยกว่าร้อยละ 60 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ทาให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้
โดยมีผู้เรียนได้รับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับดีขึ้นไป (3.00)
น้อยกว่าร้อยละ ๔0 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
4) ผู้เรียนไม่สามารถตอบคาถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และแก้ปัญหาได้ โดยมีผู้เรียนได้รับผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการคิด ในระดับดีเยี่ยมน้อยกว่าร้อยละ 60 เฉลี่ยทุกระดับชั้น
5) ผู้ เรี ย นไม่ ส ามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ โดยมี ผู้ เรีย นได้ รับ ผลการประเมิ น
สมรรถนะด้ านความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ในระดั บ ดี เยี่ ย มน้ อ ยกว่าร้ อ ยละ 60 เฉลี่ ย ทุ ก
ระดับชั้น
6) ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร
ในแต่ละปี โดยมีผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับดีขึ้นไป (3.00) น้อยกว่าร้อยละ 50 เฉลี่ย
ทุกระดับชั้น
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการและไม่มีความพยายามในการยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น โดยมีผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) อยู่ในเกณฑ์
ไม่น้อยกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยระดับประเทศ น้อยกว่าร้อยละ 50 เฉลี่ยทุกรายวิชา
8) ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ โดยมีผู้เรียนได้รับผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดีเยี่ยมน้อยกว่าร้อยละ 60 เฉลี่ยทุก
ระดับชั้น
๙) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรีย นมีความประพฤติด้านคุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่ส ถานศึกษา
กาหนดปรากฏไม่ชัดเจน
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย
4) ผู้เรียนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5) ผู้เรียนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง

๑๒
6) ผู้เรียนไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได้
7) ผู้เรียนไม่รู้และไม่มีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
8) ผู้เรียนวางเฉยต่อการกระทาสิ่งไม่ถูกต้อง
9) ผู้เรียนได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเยี่ยมน้อยกว่าร้อยละ ๖0 อย่างน้อย
หนึ่งระดับชั้น

ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบสรุปผล
การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน เอกสารสรุปผลการเรียนเฉลี่ยในรอบปีการศึกษา เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น (ปพ.1,ปพ.5 และ ปพ.9) ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทึกการอ่าน โครงงาน
ชิ้นงาน บันทึกการทางาน รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ
เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม
- สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษากาหนด
เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการทางาน
ร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การ่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ
- สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เกิดเป็น
คนในท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจในสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่ชอบกับ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาคูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
4) การวางแผนและจั ดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสั งคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

๑๓

ระดับคุณภาพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
2. สถานศึกษามีแผนและดาเนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารและการจัดการศึกษาที่ มีความเหมาะสม
ครอบคลุมประเด็นหลัก ต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง โดยมีบุคลากรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในรอบปีการศึกษา
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ และ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
4. สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน และ เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
๕. สถานศึกษาได้รับผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการเฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับดีมาก (๔.๐๐)
๖. ระดับคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาจากการประเมินผู้สอนออนไลน์ไม่ต่ากว่า ระดับดีมาก (4.00)
ระดับ 3 ดี
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
2. สถานศึกษามีแผนและดาเนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารและการจัดการศึกษาที่ มีความเหมาะสม
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมีบุคลากรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ในรอบปีการศึกษา
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
4. สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน
๕. สถานศึกษาได้รับผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการเฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับดี (๓.๐๐)
๖. ระดับคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาจากการประเมินผู้สอนออนไลน์ไม่ต่ากว่า ระดับดี (๓.00)

๑๔
ระดับ 2 พอใช้
1. สถานศึกษามีเป้ าหมาย วิสั ยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน
2. สถานศึกษามีแผนและดาเนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารและการจัดการศึกษาที่ มีความเหมาะสม
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียน และมีการดาเนินการ
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมาตรฐานตาแหน่ง โดยมีบุคลากรได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในรอบปีการศึกษา
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง หรือครบถ้วน ทันสมัย หรือนาไปประยุกต์ใช้ได้
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี
3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อย
4. สถานศึ ก ษาก ากั บ ติ ดตามและประเมิ น ผลการบริห ารและการจั ด การศึก ษาแต่ ไม่ เป็ น ไปตามขั้ น ตอน
ที่กาหนด
๕. สถานศึกษาได้รับผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการเฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับพอใช้
(๒.๐๐)
๖. ระดับคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาจากการประเมินผู้สอนออนไลน์ไม่ต่ากว่า ระดับพอใช้ (๒.00)
ระดับ 1 ปรับปรุง
1. สถานศึกษามีเป้ าหมาย วิสั ยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ขาดความชัดเจน
2. สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่เหมาะสมและขาดความ
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และดาเนินการอย่างไม่เป็นรูปธรรม
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ โดยมีบุคลากรได้รับการพัฒนาน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในรอบปีการศึกษา
2.3 จัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัย และไม่มีการนาไปประยุกต์ใช้
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก
4. ไม่มีการกากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
๕. สถานศึกษาได้รับผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการเฉลี่ยต่ากว่าระดับพอใช้ (๒.๐๐)
๖. ระดับคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาจากการประเมินผู้สอนออนไลน์ต่ากว่า ระดับพอใช้ (๒ .00)

๑๕
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา (Improvement plan) แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหาร
จัดการสารสนเทศ แผนพัฒ นาครู/บุ คลากร แผนการกากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา
แผนการจัดสภาพแวดล้อม รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) รายงานผลการประเมินตามตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการประจาปี รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
- สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ
การกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ ทาอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร การกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจดาเนินการอย่างไร ใครมี
ส่วนเกี่ยวข้องบ้าง สถานศึกษามีการดาเนินการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง
อย่างไร สถานศึกษานาแผนไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามแผนอย่ า งไร ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มต่ อ ผลการด าเนิ น การสถานศึ ก ษาหรื อ ไม่ อย่ า งไร
สถานศึกษามีเครือข่ายในการทางานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษามีการกากับ
ติดตามและวิธีการประเมินผลการดาเนินงานอย่างไร ฯลฯ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณา
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ระดับคุณภาพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุป
องค์ ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นทาเป็น รัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชือ่ มโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

๑๖
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง
2.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยมีระดับสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน
3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
4. ระดับคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาจากการประเมินผู้สอนออนไลน์ไม่ต่ากว่า ระดับดีมาก (4.00)
5. ระดับคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาจากการนิเทศการสอนไม่ต่ากว่า ระดับดีมาก (4.00)
ระดับ 3 ดี
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคล
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุป
องค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น รัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยมีระดับสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

๑๗
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน
3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
4. ระดับคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาจากการประเมินผู้สอนออนไลน์ไม่ต่ากว่า ระดับดี (3.00)
5. ระดับคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาจากการนิเทศการสอนไม่ต่ากว่า ระดับดี (3.00)
ระดับ 2 พอใช้
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง
1.3 จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิ ด เห็ น คิ ด เป็ น
ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยมีระดับสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน
3.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
4. ระดับคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาจากการประเมินผู้สอนออนไลน์ไม่ต่ากว่า ระดับพอใช้ (2.00)
5. ระดับคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาจากการนิเทศการสอนไม่ต่ากว่า ระดับพอใช้ (2.00)
ระดับ 1 ปรับปรุง
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.1 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคล

๑๘
1.2 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น
ทาเป็น และรักการอ่าน
1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
1.4 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน
1.5 ผู้เรียนไม่มีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
2. การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยมีระดับสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมโครงการน้อยกว่าร้อยละ 60
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไม่เป็นระบบ และไม่มีประสิทธิภาพ
3.1 ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ
3.3 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.4 ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนไม่นาไปใช้พัฒนาตนเอง
4. ระดับคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาจากการประเมินผู้สอนออนไลน์ต่ากว่า ระดับพอใช้ (2.00)
5. ระดับคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาจากการนิเทศการสอนต่ากว่า ระดับพอใช้ (2.00)
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลัง
สอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้านที่แสดงให้
เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลของนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้
รายงานสรุปผลการประเมินการสอนออนไลน์ รายงานสรุปผลการนิเทศการสอน รายงานสรุปผลการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ
- สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่นการใช้คาถามที่หลายหลายระดับ
เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฏิสัมพันธ์ของครูผู้เรียน เช่น
ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น
ความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ความในใจในการร่วมกิจกรรม สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรม
ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ
- สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมกาหนดเกณฑ์การประเมินงาน/ชิ้นงานต่าง ๆ หรือ
ร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ

๑๙

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ประเด็นพิจารณา
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ระดับคุณภาพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ระดับ 3 ดี
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ระดับ 2 พอใช้
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้าง
มั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ระดับ 1 ปรับปรุง
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ไม่เป็นรูปธรรม ขาดความชัดเจน และไม่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2. ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

๒๐
สถานศึกษา แผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี รูปแบบหรือ
กระบวนการที่ใช้ดาเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ
- สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้บ ริหารสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบและดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เช่น ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๕.๑ อัตลักษณ์ผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
ผลสาเร็จของการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะตามอัตลักษณ์ “กล้าคิด กล้าทา กล้านา มีคุณธรรม
จิตอาสา”
๕.๒ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ COMPETENCY
ระดับคุณภาพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
๕.๑ อัตลักษณ์ผู้เรียน
๑) การดาเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจาปี ได้ผลสาเร็จโดยเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒) ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้น
ไป
๓) ผู้เรียนภาคภูมิใจในสถาบันในระดับ ๔.๐๐ ขึ้นไป (ผลการประเมินการสอนออนไลน์ ข้อ ๒๑)
๕.๒ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๑) ระดับความสาเร็จของกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับตัวแบบ Competency หรือ ระดับความสาเร็จ
ในภาพรวม ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ระดับ 3 ดี
๕.๑ อัตลักษณ์ผู้เรียน
๑) การดาเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจาปี ได้ผลสาเร็จโดยเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป
๒) ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ ๗๕.๐๐ ขึ้น
ไป
๓) ผู้เรียนภาคภูมิใจในสถาบันในระดับ ๓.๕.๐๐ ขึ้นไป (ผลการประเมินการสอนออนไลน์ ข้อ ๒๑)
๕.๒ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๑) ระดับความสาเร็จของกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับตัวแบบ Competency หรือ ระดับความสาเร็จ

๒๑
ในภาพรวม ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๒) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ระดับ 2 พอใช้
๕.๑ อัตลักษณ์ผู้เรียน
๑) การดาเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจาปี ได้ผลสาเร็จโดยเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
๒) ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้น
ไป
๓) ผู้เรียนภาคภูมิใจในสถาบันในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป (ผลการประเมินการสอนออนไลน์ ข้อ ๒๑)
๕.๒ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๑) ระดับความสาเร็จของกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับตัวแบบ Competency หรือ ระดับความสาเร็จ
ในภาพรวม ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐.๐๐ ขึ้นไป
๒) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ระดับ 1 ปรับปรุง
๕.๑ อัตลักษณ์ผู้เรียน
๑) การดาเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจาปี ได้ผลสาเร็จโดยเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไ
๒) ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในระดับมากและมากที่สุดน้อยกว่าร้อยละ
๗๐.๐๐
๓) ผู้เรียนภาคภูมิใจในสถาบันน้อยกว่าระดับ ๓.๐๐ (ผลการประเมินการสอนออนไลน์ ข้อ ๒๑)
๕.๒ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๑) ระดับความสาเร็จของกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับตัวแบบ Competency หรือ ระดับความสาเร็จ
ในภาพรวม น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐
๒) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน โครงการกิจกรรม รายงานประจาปี ผลการสรุปการ
ประเมินการสอน และการประเมินการบริหารจัดการ
- สั ม ภาษณ์ นั กเรี ย น ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษา
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้ มีส่วนเกี่ย วข้องเกี่ย วกับการกาหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการแสดงออกถึงอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

4. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ให้ตัดสินจากผลการประเมิน ๕ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

๒๒
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๕ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โดยการนาผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพื่อตัดสินระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ มีความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดคานวณ มีความสามารถในการคิด ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก
ตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน
2. ผลการประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
4. ผลประเมินมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ระดับ 3 ดี
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดยมีค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ มีความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดคานวณ มีความสามารถในการคิด
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม จิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน
2. ผลการประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีหรือดีเยี่ยม
3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีหรือดีเยี่ยม
4. ผลประเมินมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือ
ดีเยี่ยม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ในระดับสูง
ระดับ 2 พอใช้

๒๓
ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมาตรฐานระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในระดับพอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง
ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมาตรฐานระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง

๒๔
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