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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค ำช้ีแจง 
 

 หลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 เมื่อวันท่ี  23  กุมภาพันธ์  2561  และประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 
2561  ส่งผลให้สถานศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ท้ังหมด  ต้ังแต่การจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาท่ีประกาศใช้ใหม่  ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1  จึงได้ก าหนด “แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ในสังกัด โดยวิธีกำร Coaching by 5 Steps”  เพื่อขับเคล่ือนให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการ
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
 แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  โดยวิธีการ Coaching by 5 Steps  ได้จัดท า
เอกสารประกอบส าหรับใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางการด าเนินงาน  จ านวน  2  เล่ม  โดยมีเนื้อหา
สาระส าคัญ ดังนี้ 
 เล่มที่ 1  แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 โดยวิธีกำร Coaching by  
5 steps เกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นท่ีต้องมีแนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงาน ประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
และรายละเอียดวิธีด าเนินการตามแนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ซึ่งมีขั้นตอน
ท้ังหมด 5 ข้ันตอน  
 เล่มที่ 2  แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวง 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561  เป็นรายละเอียดของการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561  ต้ังแต่การจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดท า          
แผน ปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและ
ระดับขั้นพื้นฐาน  ท่ีประกาศเมื่อวันท่ี  6  สิงหาคม 2561  ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมท้ังตัวอย่างในการด าเนินการทุกรายการ  เพื่อใช้เป็น
แนวทางให้สถานศึกษาน าสู่การปฏิบัติต่อไป 
   
 
 
 
 
 



ค ำช้ีแจง 
 

 หลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
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2561  ส่งผลให้สถานศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ท้ังหมด  ต้ังแต่การจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาท่ีประกาศใช้ใหม่  ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1  จึงได้ก าหนด “แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
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ตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
 แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
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เอกสารประกอบส าหรับใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางการด าเนินงาน  จ านวน  2  เล่ม  โดยมีเนื้อหา
สาระส าคัญ ดังนี้ 
 

เล่มที่ ชื่อเอกสำร เนื้อหำสำระส ำคัญ 
1 แนวทางการขับเคล่ือน 

การด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1   
โดยวิธีการ Coaching by  
5 Steps   

ความส าคัญและความจ าเป็นท่ีต้องมีแนวทางการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และรายละเอียด
วิธีด าเนินการตามแนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ซึ่งมี
ขั้นตอนท้ังหมด 5 ข้ันตอน 

2 แนวทางการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

เป็นรายละเอียดของการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561  ต้ังแต่ การจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปขีองสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและระดับข้ันพื้นฐาน  ท่ี
ประกาศเมื่อวันท่ี  6  สิงหาคม 2561  ตลอดจนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
พร้อมท้ังตัวอย่างในการด าเนินการทุกรายการ  เพื่อใช้
เป็นแนวทางให้สถานศึกษาน าสู่การปฏิบัติต่อไป 



ค ำน ำ 
 

 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ทุกฝ่าย
ว่าการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน  โดยล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  เมื่อวันท่ี  23  กุมภาพันธ์  2561   
และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
นั้น  ส่งผลให้สถานศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ท้ังหมด   ต้ังแต่การจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาท่ีประกาศใช้ใหม่  ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1  จึงได้ก าหนด “แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ในสังกัด โดยวิธีกำร Coaching by 5 Steps”  เพื่อขับเคล่ือนให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการ
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน    
 เอกสารชุดนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  จัดท าขึ้น             
เพื่อใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคล่ือนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในสังกัด มีท้ังหมด 2  เล่ม  ได้แก่  เล่มท่ี 1 แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  โดย
วิธีการ  Coaching by 5  Steps และเล่มท่ี 2 แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ส าหรับให้ศึกษานิเทศก์  
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษาใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 หวังว่าเอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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นโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา                       
สาระส าคัญ 

 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ( พ.ศ.2552 – 2561 ) มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมท้ังส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ              ทุกภาคส่วน ท้ังนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา   เป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นส่ิงส าคัญท่ีทุก
ฝ่ายท่ีมีส่วนในการจัดการศึกษา  ต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผลในท่ีสุด ประกอบกับ
สาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2545 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกท้ัง
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ( มาตรา 48 หมวด 6 )  

หัวใจส าคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยู่ท่ีการสร้างระบบความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  การปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น 
โดยสถานศึกษาควรเป็นหน่วยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีอิสระในการบริหารจัดการไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหลักสูตร วิธีการสอนและวิธีการวัดผลตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษ 
ท่ี 21 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของสถานศึกษา รวมถึงตอบสนองต่อสภาพปัญหา 
ความต้องการของชุมชน และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน ซึ่งสาเหตุของการปฏิรูประบบ
การศึกษาเนื่องมาจากการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศในช่วงท่ีผ่านมา  พบว่า  มีปัญหา
หลัก ๆ   ใน 6 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนไม่มีความสุขในการเรียน นักเรียนขาด
ระเบียบวินัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง 
กระบวนการเรียนรู้ไม่พัฒนาเด็ก การเรียนภาษาอังกฤษขาดมาตรฐาน 2) ด้านการผลิตพัฒนาก าลังคน
และงานวิจัย พบว่า ประเทศขาดก าลังแรงงานสายวิชาชีพ งานวิจัยไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
มาตรฐานฝีมือยังไม่เป็นท่ียอมรับจากสถานประกอบการ  การผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของประเทศ  3) ด้านการประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา พบว่า การ
ประเมินคุณภาพครู การประเมินสถานศึกษา  ระบบการศึกษาต่อในแต่ละระดับช้ัน  การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนยังไม่ได้มาตรฐานท่ีก าหนด  
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4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พบว่า อุปกรณ์ไม่ทันสมัย ไม่น าข้อมูลสารสนเทศและ
ผลผลิตท่ีได้จากการพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 5) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ขาดการบูรณาการ  
การกระจายอ านาจไม่จริงจัง  การก ากับดูแลขาดประสิทธิภาพ    ระบบงบประมาณไม่สอดคล้องต่อ
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 6) ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูมีภาระงานมาก ครูไม่ครบช้ัน 
สอนไม่ตรงวิชาเอก ขาดขวัญและก าลังใจ  ขาดทักษะในการออกแบบและการจัดกระบวนการการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา 

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ได้มีมติให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  
และกระทรวงศึกษาธิการ   ได้แต่งต้ังคณะท างานปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
มีนโยบายให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวช้ีวัดให้น้อยลง  กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่าง
แท้จริง  
เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บ
ข้อมูล  
ลดการจัดท าเอกสารท่ีใช้ในการประเมิน  รวมท้ังให้มีการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในให้มี
มาตรฐาน            มีความน่าเช่ือถือ สามารถให้ค าช้ีแนะ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ สามารถให้ค าช้ีแนะ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

น โยบ ายก ารป ฏิ รู ป ร ะบบ การ ประ เมิ น แ ละก ารป ระกั น คุณภ าพก าร ศึ กษา ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ  เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก ได้มี 
การทบทวนท้ังมาตรฐานและวิธีการประเมิน  ก่อนท่ีจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  ซึ่ง
นโยบาย 
การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นการด าเนินการ ปฏิรูป                           
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อลดภาระการประเมินท่ียุ่งยากกับสถานศึกษา                
แต่ต้องเป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ( Evidence  Based ) และปรับมาตรฐานผู้ประเมิน
ให้ได้มาตรฐาน โดยต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีต้องตรวจสอบและประเมินตนเอง
ตาม            สภาพบริบทของสถานศึกษาท่ีแท้จริง  โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ
และการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการท่ีไม่แยก
ส่วนหรือ  แยกองค์ประกอบ 
ในการก าหนดคะแนนประเมิน  แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการด าเนินงาน หรือ
กระบวนการด าเนินงานในภาพรวม ( Holistic  Rubrics )  ซึ่งเป็นวิธีการประเมนิท่ีแตกต่างจากการ
ประเมินท่ีผ่านมา 
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ท่ีเน้นการประเมินในเชิงปริมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินและ      
การประกัน

คุณภาพการศึกษา 

การพัฒนามาตรฐาน 
ตัวชี้วัด คู่มือและ
ระบบประเมิน การพัฒนาผู้ประเมิน

คุณภาพภายใน 

การพัฒนา             
การจัดเก็บข้อมูล    

ด้วยระบบ Online 

การสื่อสาร         
มาตรฐานคุณภาพ      

ของสถานศึกษาและ
ระบบประเมินแนวใหม่ 

การพัฒนาระบบ         
Self – Assessment 

ของสถานศึกษา 

การพัฒนามาตรฐาน 
ตัวชี้วัดคู่มือและ
ระบบประเมิน 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลักการประเมินและแนวทางการประกันคุณภาพแนวใหม่ 
1. หลักการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     1.1 เป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต้องปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีแต่ละคนได้รับมอบหมาย 
      1.2 มุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพราะ ผลการ
พัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาท้ังสถานศึกษา 
      1.3 เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น 
      1.4 เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ไม่สามารถว่าจ้างหรือขอให้บุคคล
อื่นๆด าเนินการแทนได้ 
 1.5 เกิดจากความยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
2. การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) 
             2.1 บางคนเรียกว่า “การประเมินแบบบูรณาการ (Integrated Assessment)” 
             2.2 มุ่งประเมินงาน/กิจกรรม/องค์กร ในภาพรวมมากกว่าจะประเมินองค์ประกอบย่อย ๆ 
             2.3 ส่วนย่อย/หน่วยงานย่อยจะถูกประเมินรวมไปด้วยกัน 
             2.4 ต้องใช้ผู้ประเมินท่ีเช่ียวชาญ/มีประสบการณ์ (Professional judgement) ซึ่งจะช่วย
ลดเวลาการประเมินลงได้มาก และช่วยขจัดความไม่น่าเช่ือถือในการประเมินได้ 
             2.5 อยู่บนพื้นฐานของร่องรอยหลักฐานท่ีด าเนินงานอยู่แล้ว (Evidence – based) 
                  *  ผู้ประเมินต้องสามารถช้ีร่องรอยท่ีสะท้อนศักยภาพของส่ิงท่ีประเมินเฉพาะท่ีจ าเป็น       
และมีเทคนิคท่ีจะรวบรวมข้อมูล+เหตุการณ์ให้เพียงพอ  แล้วจึงทบทวนร่องรอยหลักฐานและตัดสินใจ  
* 
สรุปได้ว่า การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) เป็นวิธีการให้คะแนนส่ิงท่ีจะประเมิน 
(ผลงาน กิจกรรม กระบวนการ องค์กร)  ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอยู่ภายใน โดยพิจารณาจากภาพรวม
ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดและมีการอธิบายระดับคุณภาพไว้ชัดเจน ด้วยวิธีการประเมินหลาย 
ๆ วิธี 
ความต่างของการประเมินแบบองค์รวมและแบบแยกส่วน 

การประเมินแบบองค์รวม ( Holistic ) การประเมินแยกส่วน ( Analytic ) 
1. ประเมินในภาพรวม 1. ประเมินแยกเป็นประเด็นย่อย 
2. ให้คะแนนส่ิงท่ีต้องการประเมินแบบกว้าง ๆ 
โดยรวม ๑ ค่า 

2. ให้คะแนนส่ิงท่ีต้องการประเมินแบบแยก
ส่วนในแต่ละองค์ประกอบหรือลักษณะส าคัญ
ท่ีจ าเป็น 
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3. ใช้ในการประเมินผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ์กันภายใน 

3. ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีซับซ้อนและต้องใช้มิติ/เกณฑ์
หลายด้านส าหรับใช้บ่งช้ีคุณภาพของงานจึงจะ
คลอบคลุมและชัดเจน 

4. ประเมินและตัดสินใจได้รวมเร็ว 4. ใช้เวลาในการประเมินเพราะให้ความส าคัญ
กับการประเมินแต่ละประเด็นย่อย 

5. ผู้ประเมินต้องมีทักษะและความรู้รอบและ          
รู้ลึก (Expert judgment) 

5. ผู้ประเมินพิจารณาไปตามประเด็นทีละ
ประเด็นตามท่ีก าหนด 

ประโยชน์ของการประเมินแบบองค์รวม 
        1) สะท้อนโลกแห่งความเป็นจริง ( Reflect the real world ) 
        2) สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงขององค์กร ( Reflect skill requirement of Institution ) 
        3) ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย ( Save the time and reduce cos t) 
        4) เน้นกระบวนการด าเนินการเป็นหลัก ( Streamline Processes ) 
        5) โอกาสท่ีจะเห็นร่องรอยหลักฐานชัดเจนขึ้น ( Optimise evidence opportunities ) 
3. แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 จากประกาศกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ได้ประกาศใน               
ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135  ตอนท่ี 11 ก หน้า 3  เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 กล่าวถึง                  
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตาม              มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกใน
การควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล  โดยให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ท่ีต้องการให้
มีการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้
เสียกับสถานศึกษา     แห่งนั้น  ให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็น       ข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก   ส านักงาน



7 
 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด าเนินการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการ
ติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ท่ีก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อให้สถานศึกษา 
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  ท้ังนี้  ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับรองจาก
ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ 
 เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561  จึงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานพฒันาระบบ                
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี ดังนี้ 
 1) สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
สู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment 
Report : SAR)  ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด   หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 2) สถานศึกษาน ามาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะก าหนดประกาศใช้ไป
เทียบเคียงและจัดท าเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
และด าเนินงาน       ตามแผนฯ ตลอดช่วงปีการศึกษา และจัดท า SAR  ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาหลังส้ิน                    ปีการศึกษา แล้วจึงจัดส่ง SAR ให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
 3) เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาได้รับ SAR จาก
สถานศึกษาก็จะ               มกีารสรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงาน และจัดส่ง SAR พร้อม
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีต้องการให้มี 
การประเมินผลและติดตามตรวจสอบ ให้แก่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 4) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
เป็นไป               ตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (Expert judgment) และการ
ตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer review) โดยเทียบกับ
เกณฑ์หรือมาตรฐาน ท่ีก าหนดไว้ คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน และวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกันในการตัดสิน เพื่อให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตาม
ความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 
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 5) การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีต้องตรวจสอบและประเมิน
ตนเองตาม            สภาพบริบทของสถานศึกษาท่ีแท้จริง โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิง
คุณภาพ ผนวกกับการประเมิน             เชิงปริมาณควบคู่กันไป   การตัดสินคุณภาพของ
สถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการ ท่ีไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบใน
การก าหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินใน  
ภาพรวมของผลการด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงาน (Holistic Assessment) 
 6) การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จและเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา  เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาโดยยึดหลักการด าเนินงานเพื่อพัฒนา และ
สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 7) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์           ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence based) โดย
เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสม และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและ           มีเป้าหมาย การประเมินเพื่อการพัฒนาลดภาระการจัดเก็บ
ข้อมูลและเอกสารท่ีไม่จ าเป็นในการประเมิน     แต่ข้อมูลต้องมีความน่าเช่ือถือ และสามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ  
 8) คณะท่ีท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษา 
และ 
ประเด็นพิจารณาท่ีก าหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตนหลัง 
ประเมินแล้วให้แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการศึกษาสรุป
และ          เขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report)  
 9) ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษา
ด าเนินการ โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และในการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 
 10) ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานการประเมินตนเองท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา  น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
หน่วยงาน 
ต้นสังกัดเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 
 11) โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไม่มีรูปแบบตายตัว ให้
สถานศึกษาจัดท าในส่ิงท่ีสถานศึกษาต้องการน าเสนอได้ ส่ิงส าคัญท่ีสุดของรายงานการประเมินตนเอง 
คือ กระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพ ซึ่งหมายรวมถึง กิจรรม/โครงการ/งานท่ีสถานศึกษาด าเนินการท่ีจะสะท้อน ให้เห็นถึง
หลักการ แนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา การมีเป้าหมาย หรือรูปแบบท่ีชัดเจนในการพัฒนาการ
เรียน 
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การสอนซึ่งทุกกิจกรรม/โครงการ/งานส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
โดยน าเสนอข้อมูลพื้นฐานเบ้ืองต้นของสถานศึกษาและมุ่งเน้นตอบค าถามดังนี้ คือ 1) มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพในระดับใด 2) ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมี
อะไรบ้าง และ  
3) แนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างไร 
 12) ขอ้ควรตะหนักในการประเมินคุณภาพภายใน 
       12.1) ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ท้ังใน              แง่มุมของภาระงาน  โครงสร้างเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการบริหาร และการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และมีประสบการณ์เพียงพอ เพื่อการช่วยชี้แนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน และตรงประเด็น เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
       12.2) ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลางโดยพิจารณาจากข้อมูล
หลักฐานท่ีเก็บ          รวบรวมจากหลาย ๆ ด้าน ท้ังข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา  (อาจพิจารณา 
ย้อนหลัง ๓ ปี) ท้ังนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด 
       12.3) ส่ิงท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดท่ีได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การ
ได้รับ      ข้อช้ีแนะ ค าแนะน า แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง ดังนั้น 
ผู้ประเมิน          จึงควรรู้ความเคล่ือนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องการพัฒนาการเรียน             การสอน 
       12.4) การก าหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น ให้
สถานศึกษาก าหนดได้เองตามความเหมาะสมแต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของการด าเนินงาน 
เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  แผนการเรียนรู้  
บันทึกหลังสอน รายงานประชุม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น  เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานไม่ใช่การสร้างเอกสารเพิ่มเติม 
       12.5) การเก็บรวมรวบข้อมูลในส่วนของการสังเกตและสัมภาษณ์นั้น ควรกระท าด้วย 
ความระมัดระวัง ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ และควรพูดคุย
สอบถามด้วยความสุภาพและสร้างความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ก่อนท่ีจะสอบถามเพื่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

..บทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง.. 
          ระดับสถานศึกษา 
          ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

1) ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา        
เพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้าง                     
ความเช่ือมั่นให้แก่สังคม ชุมชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
          2) จัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
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              2.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยให้สถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการและ          
ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน  ท้ังนี้ สถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ 
              2.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ          
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน               
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
              2.3 ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
              2.4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 
ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท้ังระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาและก าหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่าง
น้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
              2.5 ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา          
และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
              2.6 จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ( Self – Assessment  Report : SAR ) ตาม                 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เป็นประจ าทุกปี 
              2.7 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง                       
(Self – Assessment  Report : SAR)  และตามค าแนะน าของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
ส านักงาน                  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
          3) สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อเสนอแนะของ          
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงาน 
ท่ีก ากับดูแล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในฐานะหน่วยงานท่ีก ากับ ดูแลสถานศึกษา ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  
          1) ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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          2) รวบรวม สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) พร้อมกับ
ประเด็น             ท่ีต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสียกับสถานศึกษา ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง
ในการประเมินคุณภาพภายนอก 
          3) ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
          4) ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          5) ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใน
การจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกก 
          6) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา อาจมอบหมายบุคคลท่ีไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตและ        
รับฟังหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้ 
          ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           1) ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและ            
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พร้อมท้ังก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
           2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
           3) วิเคราะห์ และสรุปผล ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน        
           4) ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใน
การจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ฉบับท่ีประกาศใช้เมื่อ  วันท่ี  6  สิงหาคม  2561 
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  ใบกิจกรรมท่ี 1  
 

          ตรวจสอบมโนทศันด์้านการประเมนิคณุภาพภายในแนวใหม่ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ช่ือ-สกุล..........................................................สังกัด.............................................. 
 
 
ท่ี 

 
ประเด็น 

การรับรู/้เข้าใจ
เกี่ยวกับ 

การประเมินแนวใหม่ 

ใช ่ ไม่ใช ่
1 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่เป็นการประเมินแบบองค์รวม 

(Holistic Assessment) บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์  โดยอาศัย          
ความเช่ียวชาญ (Expert Judgment) ของคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ
คล้ายกัน (Peer Review) 

  

2 การประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่เน้นการประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน
ระดับต่างกัน (Peer review) และเป็นการประเมินแบบองค์รวม (Holistic 
Assessment) 

  

3 การก าหนดเป้าหมายการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าท่ีของ
สถานศึกษาร่วมกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  

4 การก าหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินภายในของสถานศึกษาให้สถานศึกษา
ก าหนดเองตามความเหมาะสม โดยก าหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับสภาพและ
บริบทของการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  

5 การประเมินแบบองค์รวม (Holistic assessment) เป็นการประเมินโดยอาศัย    
ความเช่ียวชาญ ผู้ประเมินมีประสบการณ์ ท าให้ช่วยลดเวลาการประเมิน และ        
ช่วยขจัดความไม่น่าเช่ือถือในการประเมินได้ 

  

6 การประเมินคุณภาพแนวใหม่ สถานศึกษาจะต้องตรวจสอบและประเมินตนเอง   
โดยให้ใช้แบบ Holistic รูปแบบเดียว และไม่ต้องใช้การประเมินแบบ Analytic 

  

7 ข้อดีของการประเมินแบบองค์รวม คือ รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการประเมิน 
/ การตัดสินใจ 

  

8 เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน ส าหรับแต่ละองค์ประกอบ เรียกว่า Holistic 
rubrics 
 

  

9 บุคคลท่ีเป็น Expert judgment ของการประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่              
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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10 การประเมินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (Expert judgment) เป็นการประเมินและ
ตัดสินของผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญโดยไม่ต้องเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
 

  

 
ท่ี 

 
ประเด็น 

การรับรู/้เข้าใจ
เกี่ยวกับ 

การประเมินแนวใหม่ 

ใช ่ ไม่ใช ่
11 คุณภาพของการประเมินและการตัดสินท่ีถูกต้องจะต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานท่ี

เช่ือถือได้ โดยการตรวจความน่าเช่ือถือของข้อมูลสามารถพิจารณาได้จากเวลา 
สถานท่ี และบุคคล 

  

12 การตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญเป็นการพิจารณาให้น้ าหนักความส าคัญแก่
หลักฐานท่ีมีอยู่โดยผู้เช่ียวชาญท่ีมีทักษะหรือมีประสบการณ์เฉพาะทาง 

  

13 ข้อมูลท่ีได้จากการบอกเล่า หรือประสบการณ์ส่วนตัวหรือข้อคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ เป็นข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง 

  

14 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล อาจใช้การสังเกตควบคู่กับการซักถาม 
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสาร หรือท าการซักถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

  

15 ผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นพิชญพิจารณ์ (Peer review) ต้องมีความรู้และประสบการณ์         
ในการท างานท่ีคล้ายกันกับผู้ถูกพิจารณ์ 

  

16 ผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นพิชญพิจารณ์ (Peer review) ต้องเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับสถานศึกษาท่ีเข้าไปพิจารณ์ 

  

17 พิชญพิจารณ์ในการประกันคุณภาพ เน้นให้ผลป้อนกลับส าหรับโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น 

  

18 แฟ้มสะสมผลงานครูและนักเรียนไม่สามารถน ามาใช้ประกอบการประกันคุณภาพ
ภายในแนวใหม่ได้ 

  

19 การประเมินโดยอาศัยความเช่ียวชาญบางครั้งอาจพบว่า ผลการประเมินมีความ
แตกต่างกัน จึงอาจต้องใช้วิธีทางด้านคณิตศาสตร์และทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
เพื่อหาฉันทามติ 

  

20 การได้รับข้อช้ีแนะ ค าแนะน า แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมและ
สามารถปฏิบัติได้จริง เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดในการประเมิน 

  

 
 
 
 

          ใบกิจกรรมท่ี 2 
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          ตรวจสอบมโนทัศน์มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน       
ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ช่ือ-สกุล..........................................................สังกัด.............................................. 

 
ท่ี 

 
ประเด็น 

การรับรู/้เข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐาน

การศึกษา 
ใช่ ไม่ใช่ 

1 สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา        
ท้ัง 8 องค์ประกอบ ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

  

2 สถานศึกษาต้องส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้กับส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

  

3 มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพ ท่ีต้องการ     
ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับส่งเสริม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา 

  

4 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได้ สะท้อน
คุณภาพการศึกษาได้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ลดการจัดท าเอกสารท่ีใช้ใน
การประเมิน 

  

5 เกณฑ์ในการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษามี 4 ระดับ คือ ดีเย่ียม ดี พอใช้ 
และปรับปรุง 

  

6 เป้าหมายการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดก าหนดไว้ 

  

7 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มี 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพเด็ก กระบวนการ
บริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  

8 การช้ีแจงและการท าความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้และสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการศึกษาเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาเท่านั้น 

  

9 สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาของตนเองเพิ่มเติมตามบริบท
นอกเหนือจากมาตรฐานการศึกษาท่ีต้นสังกัดก าหนด 

  

10 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็นหลักในการ
พิจารณา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน
และกระบวนการเรียนการสอน 

  

11 “มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น”       
เป็นประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
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ท่ี 

 
ประเด็น 

การรับรู/้เข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐาน

การศึกษา 
ใช่ ไม่ใช่ 

12 ประเด็นการพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการบริหาร และ          
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจแล้ว
ยังต้องพิจารณาถึงการวางแผนคุณภาพการจัดการศึกษา การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดสภาพแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากร 
 

  

13 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละมาตรฐานการศึกษาผู้ประเมินควรพิจารณาร่องรอย
หลักฐานเชิงประจักษ์จากหลาย ๆ ด้าน 
 

  

14 ในการประเมินมาตรฐานการศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน คณะกรรมการประเมินจะต้อง
ร่วมกันพิจารณาตัดสินเพื่อให้ระดับคุณภาพ ท้ังนี้อาจจะใช้คะแนน ตามความคิดเห็น
ของคนใดคนหนึ่งในคณะกรรมการได้ 
 

  

15 การประเมินมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดจะต้องให้ความส าคัญกับการประเมิน        
เชิงคุณภาพ และผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณควบคู่กันไป 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ลงวันที่ 6  สิงหาคม  2561) 
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การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ลงวันที่ 6  สิงหาคม  2561) 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน  14 ประเด็นการพิจารณา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จ านวน  6 ประเด็นการพิจารณา 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ จ านวน  4  ประเด็นการพิจารณา 
 3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
          ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

   เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหว ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแล รักษาสุขภาพอนามัย 
ส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และ ระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์
ท่ีเส่ียงอันตราย 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
    เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเอง

และผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
    เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  

มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่ น ความคิด พฤติกรรม 
พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
   เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเอง

อ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามรถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทางการเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็น ต้น เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
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ระดับคุณภาพ/ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด 

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด 

- มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
บรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  

มีความพร้อมในการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

 - มีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กที่ยังไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

 - มีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่าง
เป็นระบบและต่อเนือ่ง 

- มีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนา
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

    - มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว 
ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
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ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จ านวน  6 ประเด็นการพิจารณา 
สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อ

การเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
   สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียม
ความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่ มเป้าหมายเฉพาะ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
   สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยพอเพียง 
กับช้ันเรียน 
  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบ
เสาะหาความรู้ 
  2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
   สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
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  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม ผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

ระดับคุณภาพ/ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

- มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของท้องถิ่น 

- มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น 

- มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น 

- มีการประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น 

- มีการประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น 

- มีระบบบริหารคุณภาพ 
แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย 

- มีระบบบริหารคุณภาพ 
แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย 

- จัดครูให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับช้ันเรียน 

- จัดครูให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับช้ันเรียน 

- จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสม
กับช้ันเรียน 

  - มีการส่งเสริมให้ครูมี
ความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล 

- มีการส่งเสริมให้ครูมี
ความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรง
ความต้องการของครู และ
สถานศึกษา 

 
 
 

- มีการส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล 
ตรงความต้องการของครู และ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ระดับคุณภาพ/ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

  - จัดสภาพแวดล้อมอย่าง
ปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย 

- จัดสภาพแวดล้อมอย่าง
ปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและ 

หลากหลาย 

- จัดสภาพแวดล้อมอย่าง
ปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและหลากหลาย 

 
  - ให้บริการส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 

- ให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 

- ให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

  - มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา การ
ช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงานท่ี
ส่งต่อคุณภาพมาตรฐานของ
สถานศึกษา บูรณาการการ
ปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และ
ต่อเนื่อง 

มีการช้ีแนะระหว่างการ
ปฏิบัติงานท่ีส่งต่อคุณภาพมาตรฐาน
ของสถานศึกษา บูรณาการการ
ปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับ
จากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 



 
 

19 
 

ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ จ านวน  4  ประเด็นการพิจารณา 
ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ

ลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 
  3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
   ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
  3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
   ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ  

ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัยมีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม  

ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
   ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ระดับคุณภาพ/ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

- จัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ไม่สมดุล 

- จัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา อย่างสมดุล 

- จัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล 

- จัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพโดยความร่วมมือของ
พ่อแม ่และครอบครัว ชุมชน 
และผู้เกี่ยวข้อง 

- จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่าง
สมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือ
ของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
-  ไม่สร้ าง โอกาสให้ เ ด็ก

ได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ
ตามความต้องการ ความสนใจ
และความสามารถของเด็ก 

- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตาม
ความต้องการ ความสนใจและ
ความสามารถของเด็ก 

- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข 

- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข 

- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

  - จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

- จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วน
ร่วม ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 
 

- จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
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ระดับคุณภาพ/ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

  - ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน าผลการ
ประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

- ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน าผลการ
ประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมน าผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ลงวันที่ 6  สิงหาคม  2561) 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ( ฉบับลงวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 ) 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  21  ประเด็นการพิจารณา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   จ านวน  2  ประเด็นการพิจารณา   และมีประเด็นพิจารณาย่อย  10  ประเด็น  ดังนี้ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  มี  6  ประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 

   2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



 
 

24 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มี 5  ประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนแปลงเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละมาตรฐานการศึกษา  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   จ านวน  2  ประเด็นการพิจารณา   และมีประเด็นพิจารณาย่อย  10  ประเด็น  ดังนี้ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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ค าอธิบาย 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค า นวณ  การคิด
ประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่ว มกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
   ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน 
  2.) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
  3.) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรร ค์ส่ิงใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 
  4.) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การส่ือสาร การท างานอย่างสร้ างสรรค์ 
และมีคุณธรรม  
  5.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง  ๆ รวมท้ังมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น ๆ  
  6.) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
                    ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
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 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 
  2.) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
  3.) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมและประเพณี 
  4.) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
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ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.1.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ 
ของผูเ้รียน 
1) มีความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 
 
 
 
2) มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 
      3) มี
ความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม 

1.1.ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
  ∆ ผู้เรียนมี
ความสามารถ 
ในการอ่าน 
การเขียน  
การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

1.1.ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเ้รียน 
   ∆ ผู้เรียนมี
ความสามารถใน 
การอ่าน  การเขียน 
การสื่อสารและ 
การคิดค านวณ 
เปน็ไปตาม
เป้าหมายที่
สถานศกึษาก าหนด 

1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผูเ้รียน 
   ∆ ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและการคิดค านวณ 
เปน็ไปตามเป้าหมายที่
สถานศกึษาก าหนด 
 
 
 
  ∆ ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแกป้ัญหา 
 
 
 
 
 ∆ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 
พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 

1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผูเ้รียน 
   ∆ ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การอ่าน  การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
  ∆ ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
โดยใช้เหตผุลประกอบ 
การตดัสนิใจและแกป้ัญหาได ้
 
 
 
 ∆ ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม  

1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ∆ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน   
การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 
 
 
  ∆ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น  
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได้ 
 
 
 
 
 ∆ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
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ประเด็นพิจารณา ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
4) ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
 
 
5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
6) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และ 
เจตคติท่ีดีต่อ 
งานอาชีพ    

 
 
 
 
 
 
 
∆ ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

  
 
 
 
 
 
 
 ∆ ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
สถานศกึษาก าหนด 

 ∆ ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย 
 
 
∆ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 
 
 
 
∆ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
 
 
 
 

∆ ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้าน 
การเรียนรู้  การสือ่สาร  
การท างาน 
 
∆ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย 
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
∆ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดี  พร้อมที่
จะศกึษาต่อในระดับชัน้ที่สูงขึ้น 
และการท างานหรืองานอาชีพ 

∆ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน 
การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
อย่างสร้างสรรคแ์ละมีคณุธรรม 
 
 
∆ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
∆ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดี  พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี
สูงข้ึน และการท างานหรืองานอาชีพ 
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ประเด็นพิจารณา ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.2.คุณลกัษณะ 
ที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
      1) มี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตาม 
ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 
      2) มีความ
ภาคภูมิใจใน
ท้องถ่ินและความ
เป็นไทย 
 
      3) ยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 
      4) มีสุขภาวะ
ร่างกาย และจิต
สังคม 

1.2.คุณลกัษณะ 
ที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 
∆ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
และค่านิยมท่ีดี 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 ∆ ผู้เรียนมี 
สุขภาวะทาง
ร่างกายและ 
จิตสังคม ต่ ากว่า
เป้าหมายท่ี 
สถานศึกษา
ก าหนด 

1.2.คุณลกัษณะ 
ที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 
  ∆ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่
สถานศกึษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
∆ ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิต
สังคมเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

1.2.คุณลกัษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
  ∆ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 
 
  ∆ ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย  มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย 
 
 ∆ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 ∆ ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมสูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

1.2.คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์
ของผูเ้รียน 
 
  ∆ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
  ∆ ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถ่ินเห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาไทย 
 
 ∆ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 ∆ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 

1.2.คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
 
  ∆ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 
สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
เปน็แบบอย่างได ้
 
 
 
    ∆ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน  
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาไทย 
 
 
 ∆ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
 
 ∆ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  มี  6  ประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 

   2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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 2.3 ด าเนินงานการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

   สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้ชุมชนมีการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถน ามาใช้ในการพัฒนางาน  

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพข อง
สถานศึกษา 
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ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ี
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
 
 
2.2 มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
 
2.3 ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดไม่ชัดเจน 
 
 
 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  
แต่ไม่ส่งผล 
ต่อคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

 มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
ชัดเจน เป็นไปได้ 
ในการปฏิบัติ 
 
มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ี 
ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 
 
มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาท่ี 
ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ความต้องการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล  
แผนการศกึษาแห่งชาต ิ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 
 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจนมีประสิทธิภาพส่งผล 
ต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่าย 
 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี 
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง 
 

 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง 
กับบริบทของสถานศึกษา  
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดย 
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอยา่งต่อเนื่องและ 
เป็นแบบอย่างได้ 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
และเป็นแบบอย่างได้ 
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ประเด็นพิจารณา ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
2.4 พัฒนาครู 
และบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ 
 
 
2.5 จัด
สภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการ
และการจัด 
การเรียนรู ้

  พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 
 
 
 
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารการจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
ตรงตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา 
 
 
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและ 
มีความปลอดภัย 
 
 
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารการจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับ 
สภาพของสถานศึกษา 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนางาน 
 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
 
 
 
 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารการจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ 
สภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มี 5  ประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนแปลงเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผน 
การจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

    มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากส่ือท่ีหลากหลาย 
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  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

    ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

    มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

    ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 
 
 
 
3.2 ใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
 
 

จัดการเรียนรู้ 
ท่ีไม่เปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้ใช้ 
กระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
ใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ท่ี 
ไม่เอื้อต่อ 
การเรียนรู ้

จัดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู ้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตร 
สถานศึกษาและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน 
การด าเนินชีวิต 
 
ใช้ส่ือ เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
 

จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถ น าไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู ้
 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และ 
มีการเผยแพร่ 
 
 
 
ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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ประเด็นพิจารณา ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
3.3  มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 
 
 
3.4  ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
3.5  มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและ 
ประเมินผู้เรียน 
อย่างไม่เป็น
ระบบ 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและ 
ประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ 
และน ามาพัฒนา
ผู้เรียน 

  มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 
 
 
 
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลบั
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

มีการบริหารจัดการ 
ช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรัก 
ที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือ
และวิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกนั
อย่างมีความสุข 
 
 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูและ
ผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพือ่พัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 แผนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แบบฟอร์มบนัทกึการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน............................................................อ าเภอ........ ......................เครือข่าย...................... 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
เด็ก  

(จ านวน 4 ประเด็น 
การพิจารณา) 

 1.1 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

 
 
 

 
 
1.การมีน ้าหนักและส่วนสูง

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัยกระทรวง สาธารณสุข 

2.การมีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงตามวัย 

3.การเคล่ือนไหวร่างกายได้
อย่างคล่องแคล่ว   

4.การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื อใหญ่ กล้ามเนื อเล็ก 

5.ความสามารถในการใช้
กล้ามเนื อเล็กประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตาได้ตามวัย 

6.การบอกโทษของส่ิงเสพติด
และส่ิงมอมเมา 

การตรวจเอกสารหลักฐาน
ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- สมุดรายงานประจ้าตัวเด็ก 
- บันทึกน ้าหนัก ส่วนสูง

ของเด็ก 
- บันทึกผลการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายของเด็ก
ปฐมวัย(การงอตัว,ยืนเขย่งปลาย
เท้า,ยืนกระโดดไกล,วิ่ง 20 เมตร) 

- บันทึกผลการจัด
ประสบการณ์ 

- แบบประเมินพัฒนาการ
เด็ก 

- บันทึกการแปรงฟัน 
- ฯลฯ  

 
การให้ลงมือปฏิบัติจริง 
1.การใช้กรรไกรตัด

กระดาษ 
ความเหมาะสมตามช่วงวัย 
2.การร้อยลูกปัด  
3.การทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายของเด็กปฐมวัย(การงอ
ตัว,ยืนเขย่งปลายเท้า,ยืน
กระโดดไกล,วิ่ง 20 เมตร) 

4.การเดินต่อปลายเท้า 
5.การรับ-ส่งลูกบอล 
6.การวิ่งเก็บของ 
-ฯลฯ 

การสังเกตพฤติกรรมของ
เด็ก 

- การล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังเข้าห้องน ้า 

- การแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหาร  

- การรู้จักดูแลรักษา
สุขอนามัยส่วนตน  

- การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ 

- การปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย  

- การปฏิเสธส่ิงเสพติดและ
ส่ิง มอมเมาและหลีกเล่ียงต่อ
สภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และส่ิงเสพติด 

บันทึกข้อค้นพบ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
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มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

 1.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 
 

1.ความร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส 
2.การยอมรับและช่ืนชม

ความสามารถและผลงานของ
ตนเอง  

3.ความมั่นใจในตนเอง 
4.ความกล้าแสดงออก  
5.การควบคุมอารมณ์ของ

เด็กตามวัย 
6.ความสนใจกิจกรรมด้าน

ศิลปะ ดนตรีการเคล่ือนไหว และ
ธรรมชาติ  

7.การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะดนตรีการเคล่ือนไหวและ 
ธรรมชาติ  

8.การมีความสุขขณะท้า
กิจกรรมศิลปะดนตรี การ
เคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 

การตรวจเอกสารหลักฐาน
ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- บันทึกพฤติกรรมเด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์

และบันทึกผลหลังการสอน 
- แบบประเมินพัฒนาการ

เด็ก 
- บันทึกพฤติกรรมเด็ก 
- ชิ นงาน/ผลงานเด็ก 
- บันทึกความดี 
- ภาพถ่าย  
- ฯลฯ 
 
  

             - 
 
 
 
 
 

การสังเกตพฤติกรรมของ
เด็ก 

- ความมั่นใจตนเอง 
- การกล้าแสดงออก 
- การควบคุมอารมณ์

ตนเอง 
- การช่วยเหลือ และการ

แบ่งปัน 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 
- การแสดงความพอใจใน

ผลงานและความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น 

 
 
 

บันทึกข้อค้นพบ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 



 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

 1 .3  มีพัฒนาการ  ด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

 
 
 

1.การมีวินัย  2.ความ
รับผิดชอบ  3.การเช่ือฟัง มีสัมมา
คารวะและปฏิบัติตามค้าสอนของ
พ่อแม่ผู้ปกครอง และครู        

4.ความซื่อสัตย์สุจริต      
5.การเล่นและท้างานร่วมกับ

ผู้อื่น  
6.การยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่น  7.การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 

8.การปฏิบัติตนเป็นผู้น้าผู้
ตามท่ีดี 

9.การมีมารยาทในการพูด
และการฟัง ,มารยาทในการ
รับประทานอาหาร 

10.การแสดงความเคารพต่อ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  

11.การเข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ส้าคัญทางศาสนา 

การตรวจเอกสารหลักฐาน
ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม   

- บันทึกค้าพูดของเด็ก
  

- สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก 
- ผลงานเด็ก 
- รายงานสรุปโครงการ

กิจกรรม 
- รูปภาพ ภาพถ่าย 
- ฯลฯ 
 
  

การให้ลงมือปฏิบัติจริง 
1.การแสดงความเคารพ  
 
 
 
 

การสังเกตพฤติกรรมของ
เด็ก 

- การไหว้ การยิ มทักทาย 
และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 

- การจัดเก็บของเล่น ของ
ใช้เข้าท่ี  

- การรอคอยตามล้าดับ 
ก่อนหลัง 

- การท้างานท่ีได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จ 

- การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ้าวัน 

- การช่วยเหลือแบ่งปัน  
- มารยาทในการ

รับประทานอาหาร  การพูด 
และการฟัง- การใช้ส่ิงของ
เครื่องใช้อย่างประหยัด 

- การทิ งขยะ 

บันทึกข้อค้นพบ
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มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

 1.4 มีพัฒนาการ              
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้       
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

 
 
 
 

1.การสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู ้  

2.การซักถามในส่ิงท่ีตนเอง
อยากรู้ 

3.ความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่างๆท่ีเหมาะสมกับวัย 

4.ความสามารถในการบอก
ลักษณะ คุณสมบัติของส่ิงต่างๆท่ี
เกิดจากการเรียนรู้ 

5.ความสามารถในการบอก
ความเหมือน ความแตกต่าง
ของส่ิงต่างๆท่ีเกิดจาก การเรียนรู้ 

6.ความสามารถในการจ้าแนก
ประเภท จัดหมวดหมู่ของส่ิงต่างๆท่ี
เกิดจากการเรียนรู้  

7.ความสามารถในการบอก
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ 

8.ความสามารถในการใช้ภาษา
ส่ือสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจ 

การตรวจเอกสารหลักฐาน
ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
- ผลจากการท้ากิจกรรม

โครงการท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
- แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 
- รายงานโครงการ 
- ฯลฯ 
 
  

การให้ลงมือปฏิบัติจริง 
1. ให้เด็กอ่านนิทานและ

เล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 

2.ให้เด็กบอกความเหมือน
ความแตกต่างของส่ิงต่าง ๆ 

3.ให้เด็กเล่นกมการศึกษา
การเรียงล้าดับเหตุการณ์ 

การสังเกตพฤติกรรมของ
เด็ก 

1.การสนทนาซักถาม 
การใช้ค้าถาม ค้าตอบ 

 

 



 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

1 . 4  มี พั ฒ น า ก า ร ด้ า น
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้(ต่อ) 

 
 
 
 

9.ความสามารถในการ
สะท้อนความคิดและความรู้สึก
ภายในเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ กับ
บุคคลอื่น 

10.ความสามารถในการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

11.ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ กับ
ศาสตร์อื่น ๆ 

12.การถ่ายทอดความคิด
และจินตนาการ  

13.การสร้างสรรค์ผลงาน 
ท่ีมีรายละเอียดแปลกใหม่และ
หลากหลาย 

   

บันทึกข้อค้นพบ
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..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 



 
 

แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน............................................................อ าเภอ........ ......................เครือข่าย...................... 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

จ้านวน  6 ประเด็นการ
พิจารณา 

 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

 
 
 

 
 
1.คณะกรรมการจัดท้า

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาประกอบด้วยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลายฝ่าย(เช่น ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ)และหลักสูตรผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

2.การน้าผลการวิเคราะห์เด็ก
บริบท สภาพปัญหา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

 
 
การตรวจเอกสารหลักฐาน

ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา   

- รายงานการวิจัย และ
ติดตามผลการใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
   

- สรุปผลและรายงานการ
ทบทวนปรับปรุง และพัฒนา
  

- บันทึกการประชุม ค้าส่ัง
ภาพถ่ายหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ฯลฯ 

 
 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู เด็ก ผู้ปกครอง

คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิและ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

 

 
 



 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลง
มือปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
(ต่อ) 

 
 

3.ความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กัน
ของหัวข้อส้าคัญของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา 

4.การนิเทศ ก้ากับ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการใช้หลักสูตร
การศึกษา ปฐมวัยของสถานศึกษา 
และสรุปผลทุกภาคเรียนและหรือทุกปี 

5.น้าผลการนิเทศ ก้ากับ
 ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
การใช้หลักสูตรและหรือ ผลการวิจัย 
ท่ีเกี่ยวข้องมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

    

 
บันทึกข้อค้นพบ
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มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอ             
กับชั้นเรียน 

 
 

1.การมีวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
ขึ นไปหรือปริญญาตรี สาขาอื่น 
แต่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับวุฒิ
ทางการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ
ก้าหนด (ได้รับ การพัฒนา/อบรม
ไม่น้อยกว่า ๒๐ช่ัวโมงต่อปี) 

2.ความรู้ความสามารถใน
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นส้าคัญได้แก่  

2.1.อธิบายหลักการจุดหมาย
โครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษาระดับ ปฐมวัยได้ 

2.2.อธิบายพัฒนาการของ
เด็กตามวัยทั งด้านร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญาได้ 

 

1.การตรวจเอกสารหลักฐาน
ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  

- สถานท่ี/ห้องเรียนของเด็ก
ปฐมวัย   

- สถานท่ีนอกห้องเรียน 
ได้แก่เครื่องเล่น/สนามเด็กเล่น/
บ่อน ้า/บ่อทราย/สวนหย่อม/
บริเวณภายโรงเรียน  

-แฟ้มข้อมูล/ระเบียนบุคคล
ของครู -แผนการจัด
ประสบการณ์ 

-หลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย  

-หลักฐานข้อมูลการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  

-ฯลฯ  

การสัมภาษณ์/สอบถาม 
ผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้เกี่ยวข้อง 

 

การสังเกตพฤติกรรมการ
จัดกิจกรรมของครู 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับ           
ชั้นเรียน(ต่อ) 

 
 

2.3 จัดประสบการณ์และ
กิจกรรมประจ้าวันท่ีพัฒนา
ศักยภาพทางสมอง 

2.4 ประเมินพัฒนาการของ
เด็กและการน้าผลไปพัฒนาเด็ก 

2.5 ใช้ส่ือท่ีสอดคล้องกับ
กิจกรรม/หน่วยการเรียนรู้
เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

 

 
 

  

 
 

บันทึกข้อค้นพบ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

2.3 ส่งเสริมให้ครู               
มีความเชี่ยวชาญด้าน         
การจัดประสบการณ์ 

 
 

1.การจัดท้าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของ
สถานศึกษา 

 2.การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 

3.การวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็ก  

4 . ก า ร ส รุ ป ร า ย ง า น ผ ล
พัฒนาการของ เ ด็กแก่พ่ อแม่
ผู้ปกครอง 

5.ครูท้าการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

 
 
 
 

การตรวจเอกสารหลักฐาน
ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 
- ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
- เครื่องมือประเมินพัฒนาการ 
- ชิ นงาน/ผลงานเด็ก  
- บันทึกการสอนของครู 
- รายงานผลการพัฒนาเด็ก

รายบุคคล  
-เอกสารแสดงการรายงานกับ

ผู้ปกครอง 
-รายงานการวิจัยในการพัฒนา

เด็ก  
-เอกสารหลักฐานการเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
 

การสัมภาษณ์/สอบถาม
ผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

การสังเกตพฤติกรรมของ
ครูในการท้าการวิจัยในชั นเรียน 

 
 
 
 

 

 



 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

2.3 ส่งเสริมให้ครู                 
มีความเชี่ยวชาญด้าน         
การจัดประสบการณ์(ต่อ) 

 
 

6.ครูน้าผลวิจัยไปใช้ในการ
จัดประสบการณ์ประยุกต์ใช้และ
เช่ือมโยงสู่การจัดท้าหน่วยการ
เรียนรู้ การจัดประสบการณ์ 
การจัดกิจกรรมประจ้าวันและ
การประเมินพัฒนาการเด็ก 

7.การแสดงความรู้สึกท่ีดี
สอบถามและรับฟังความคิดเห็น 
ช่ืนชมพูดคุยด้วย ความเป็นมิตร
ต่อเด็กและผู้ปกครอง 

8.การแสดงน ้าใจไมตรียิ ม
แย้มแจ่มใสต่อเด็กและผู้ปกครอง 

9.การสนับสนุนให้ผู้ปกครอง
แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 

10.การให้ค้าแนะน้าและ
บริการแก่ผู้ปกครองในการพัฒนา
เด็ก 

-บันทึก/การติดต่อสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง(แฟ้มงาน)  

-บันทึกข้อมูลพัฒนาการของ
เด็ก 

-สมุดรายงานประจ้าตัวเด็ก 
-สมุดบันทึกนิเทศ สมุดเย่ียม 
 

 
 

 
 
 
 

บันทึกข้อค้นพบ
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.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 



 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ    
เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

 
 

1.การ จัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนท่ี
ค้านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  

2 . มี มุ ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น 
ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจาก
ธรรมชาติ ส่ือส้าหรับเด็กมุด ลอด 
ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อ
การสืบเสาะหาความรู้ 

3.การมีมุมหนังสือ และ
จ้านวนหนังสือนิทานเพียงพอและ
เหมาะสมกับวัย (เด็ก 1 คน:
นิทาน 8 เล่ม) 

 

การตรวจเอกสาร
หลักฐานร่องรอย
 การปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  

- ส่ิงอ้านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่นอุปกรณ์ของเล่น
ของใช้เครื่องนอน หนังสือ 
สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น 
พื นท่ีส้าหรับการแปรงฟัน 
ล้างมือ/ท้าความสะอาด
ร่างกาย อุปกรณ์ท้าความ
สะอาด มุมพยาบาลหรือ  
ห้องพยาบาล 

- บัญชีวัสดุ ทะเบียน
ครุภัณฑ์ 

- ทะเบียนส่ือการเรียนรู้ 
- แบบสอบถามความ

ต้องการส่ิงอ้านวยความ
สะดวก เพื่อพัฒนาเด็ก  

- ภาพถ่ายจัดส่ิงแวดล้อม 
- มุมส่งเสริม

ประสบการณ์ในห้องเรียน  

การสัมภาษณ์/สอบถาม 
ผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้ปกครอง
ผู้เก่ียวข้อง 

 
 

การสังเกตบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ห้องเรียน 

 
 
 



 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ(ต่อ) 

 
 

4. การมีพื นท่ีสนามเด็กเล่นและ
มีเครื่องเล่นท่ีเหมาะสมปลอดภัย
ส้าหรับเด็ก   

5.การมีพื นท่ีส้าหรับการแปรง
ฟันล้างมือและท้าความสะอาด
ร่างกายพร้อม อุปกรณ์ท้าความ
สะอาดท่ีจ้าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก 

6.การมีมุมพยาบาลหรือห้อง
พยาบาลท่ีสะอาดเหมาะสมในการ
ความให้ช่วยเหลือ เด็กเบื องต้น 

7.การมีอุปกรณ์ของเล่น
 ของใช้เครื่องนอน จ้านวน
เพียงพอและขนาดเหมาะสม กับเด็ก 
สะอาดและปลอดภัย 

 

- สรุปผล/รายงานความ
ต้องการของครูปฐมวัย 
ผู้ปกครองเด็ก 

-แบบส้ารวจข้อมูล ส่ือ
นวัตกรรมเทคโนโลยี  

- แหล่งเรียนรู้ /ทะเบียน
ส่ือ  - แผนการจัด
ประสบการณ์ 

- แบบประเมินการใช้ส่ือ 
- ส่ือตามมุมประสบการณ์ 
-รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  
-โครงการกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
 

การสัมภาษณ์/สอบถาม 
ผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้ปกครอง
ผู้เก่ียวข้อง 

 
 

การสังเกตบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ห้องเรียน 

 
 
 

 
บันทึกข้อค้นพบ
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มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้            
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ส าหรับครู 

 

1.สถานศึกษาอ้านวยความ
ส ะ ด ว ก  แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ส่ื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู 

2.การเลือกใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

 

การตรวจเอกสาร
หลักฐานร่องรอย การ
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์  

 -แบบส้ารวจข้อมูล ส่ือ
นวัตกรรมเทคโนโลยี  

- แหล่งเรียนรู้  
- ทะเบียนส่ือ แบบ

ประเมิน 
- แผนการจัด

ประสบการณ์ 
- แบบประเมินการใช้ส่ือ 
- ส่ือตามมุมประสบการณ์ 
 

การสัมภาษณ์/สอบถาม เด็ก
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา         
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

การสังเกตพฤติกรรมของ
เด็ก 

-การจัดประสบการณ์ 
 
 
 
 
 

 

บันทึกข้อค้นพบ
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มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลง

มือปฏิบัติจริง 
การสังเกตพฤติกรรม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพ         
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย          
มีส่วนร่วม 

 

1.ก้าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ี
สถานศึกษาก้าหนด  

2.จัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา 
ท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ี

สถานศึกษาก้าหนดและ
ด้าเนินการตามแผน  

3.มีการประเมินผลและการ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการ
ด้าเนินงาน และจัดท้ารายงานผล
การประเมินตนเองประจ้าปี  

 

- ตรวจสอบองค์ประกอบ
ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  

- การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์สาระการเรียนรู้
รายป ี  

- หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
และแผน ปฏิบัติการประจ้าปี
ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษา ปฐมวัย  

- ค้าส่ังแต่งตั ง
ผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบและ ประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  

การสอบถาม/สัมภาษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด้าเนินงานก้าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย ของ
สถานศึกษา การวิเคราะห์
สังเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ภายนอก
ระดับการศึกษาปฐมวัยและ
การน้าข้อมูลสารสนเทศจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ไปใช้
ประโยชน์ ต่อการพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน 
การสัมภาษณ์/การให้ลง

มือปฏิบัติจริง 
การสังเกตพฤติกรรม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย          
มีส่วนร่วม(ต่อ) 

 

4.น้าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ
จัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 

- หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องใน
การติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   

- เอกสารสรุปผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษา
และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของ สถานศึกษา  

- ค้าส่ังมอบหมายงานให้
บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/ งาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีก้าหนดไว้  

- รายงานประจ้าปี 
- หลักฐานการเผยแพร่

รายงาน 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้
ลงมือปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพ             
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย     
มีส่วนร่วม(ต่อ) 

 

 - โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- เอกสารรายงานการนิเทศติดตาม

ผลการด้าเนินงาน  
-หนังสือเชิญบุคคลหรือหน่วยงาน

ภายนอกร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้  

-รายงานการประชุมกับชุมชนหรือ
หน่วยงานภายนอก  

- รายงานสรุปผลการประเมิน
โครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน 

- ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง  ๆท่ี
เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- เอกสารการเผยแพร่ความรู้ 
เช่น สารนิทัศน์ แผ่นพับ  

แผ่นปลิว วารสาร แผ่นพับ แถบวีดี
ทัศน์  

- ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง  

  
 
 
 
 

บันทึกข้อค้นพบ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 



 
 

แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน............................................................อ าเภอ........ ......................เครือข่าย...................... 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

มาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 

จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม

ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

 
1.การจัดท้าแผนการจัด

ประสบการณ์จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  

2.การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 

3.การวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล  

 
 

- หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

- การวิเคราะห์หลักสูตร 
- แผนการจัด

ประสบการณ์ 
- แฟ้มข้อมูลเด็กเป็น

รายบุคคล 
- ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
- เครื่องมือประเมิน

พัฒนาการ 
- ชิ นงาน/ผลงานเด็ก  
- บันทึกการสอนของครู 
- รายงานผลการพัฒนา

เด็กรายบุคคล 
- ฯลฯ 

การสัมภาษณ์/สอบถาม  
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้เก่ียวข้อง 

 

 
 
 
 
 

บันทึกข้อค้นพบ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 



 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ 
ลงมือปฏิบัติจริง    การสังเกตพฤติกรรม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

    

1.การจัดประสบการณ์ 
ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม 

2 . เ ด็ ก มี โ อ ก า ส เ ลื อ ก ท้ า
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้ อ ง ก า ร  ค ว า ม ส น ใ จ 
ความสามารถ  

3 . ก า ร จั ดป ร ะ สบ ก า ร ณ์
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคลหลากหลาย
รูปแบบ 

4.เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้  
ลงมื อกระ ท้า  และสร้ า งอง ค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

5.แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
 
 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
- ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
- สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น 
- เครื่องมือประเมินพัฒนาการ 
- ชิ นงาน/ผลงานเด็ก  
- บันทึกการสอนของครู 
- รายงานผลการพัฒนาเด็ก

รายบุคคล 
- ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
- ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ 
- เอกสารรายงานการนิเทศ

ติดตามผลการด้าเนินงาน 

การสัมภาษณ์/
สอบถาม ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง 

 

การสังเกตพฤติกรรม
ของเด็ก 

 
 
 
 
 

 
บันทึกข้อค้นพบ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 



 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ 
ลงมือปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อ                  
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยี        
ที่เหมาะสมกับวัย 

  
 
    

1.การจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีเอื อ
ต่อการเรียนรู้ 

2.พื นท่ีแสดงผลงานเด็ก  
3.พื นท่ีส้าหรับมุม

ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม  
4.เด็กมีส่วนร่วมในการจัด

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน  
5.การเลือกใช้ส่ือและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

 

การตรวจเอกสารหลักฐาน
ร่องรอย การปฏิบัติงานหรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

1.ห้องเรียนสะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย แสงสว่างเพียงพอ 
,    การจัดเก็บของเล่น ของใช้  

2.พื นท่ีการจัดประสบการณ์ 
   -กิจกรรมกลุ่ม 
   -กิจกรรมเด่ียว 
3.สภาพแวดล้อมภายนอก

ห้องเรียน สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 
ได้แก่ บ่อน ้า/บ่อทราย/สวนหย่อม
บริเวณภายในโรงเรียน  

4.สนามเด็กเล่น/เครื่องเล่น 
เพียงพอ ปลอดภัย 

5.แบบส้ารวจ/แบบประเมิน      
ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี  

การสัมภาษณ์/
สอบถาม ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ 
ลงมือปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อ              
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมกับวัย(ต่อ) 

  
 
    

 6.แหล่งเรียนรู้  
7.ทะเบียนส่ือ 
8.ส่ือตามมุมประสบการณ์  
9.ส่ือเทคโนโลยี เช่น กล้อง

ดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส้าหรับการ
เรียนรู้กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นท่ี
กระตุ้นให้คิดและหาค้าตอบ 

10.แผนการจัดประสบการณ์ 
11.ป้ายนิเทศ/บอร์ดความรู้/

บอร์ดแสดงผลงานเด็ก 
 

การสัมภาษณ์/
สอบถาม ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 

 
บันทึกข้อค้นพบ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/ 
การให้ลงมือปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

    
 

  
 
    

1.การประเมินพัฒนาการเด็ก
จ า ก กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ กิ จ วั ต ร
ประ จ้าวัน ด้วย เครื่ องมือและ
วิ ธี ก า ร ท่ี ห ล าก ห ล าย  ไ ม่ ใ ช้
แบบทดสอบ  

2 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ลก า ร
ประ เมิ นพัฒนาการ เ ด็ ก โ ดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม  

3.น้าผลการประเมินท่ีได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

การตรวจเอกสารหลักฐาน
ร่องรอย การปฏิบัติงานหรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

1.เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก 
2.แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
3.รายงานผลการพัฒนาเด็ก

รายบุคคล 
4.ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
5.ข้อมูลสารนิทัศน์ท่ีเป็นระบบ 

แสดงให้เห็นร่องรอยการพัฒนาและ
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การ
บรรยายสรุปประสบการณ์เด็ก การ
บันทึกพฤติกรรม 

6.การวิเคราะห์ผลงาน เด็กทั ง
รายบุคคลและกลุ่ม  

7. สรุปผลและรายงานการ
ทบทวนปรับปรุง และพัฒนา  

การสัมภาษณ์/
สอบถาม ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
มาตรฐานการศึกษา 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/ 

การให้ลงมือปฏิบัติจริง 
การสังเกตพฤติกรรม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก (ต่อ) 

    
 

  
 
    

 8.รายงานการประชุมกับชุมชน
หรือหน่วยงานภายนอก  

9.รายงานสรุปผลการประเมิน
โครงการหรือรายงานผล   

การปฏิบัติงาน 
10.ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
11.เอกสารการเผยแพร่ความรู้ 
เช่น สารนิทัศน์ แผ่นพับ  

แผ่นปลิว วารสาร แผ่นพับ แถบวีดี
ทัศน์  

- ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง  

  

การสัมภาษณ์/
สอบถาม ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ผู้เก่ียวข้อง 

 

 
 
 
 
 

 

บันทึกข้อค้นพบ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 



 
 

  แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 1 โรงเรียน……………………………………………..   
มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์ / การให้ลงมือปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 
มาตรฐานที่ 1   
คุณภาพผู้เรียน 
 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
1.1.มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสารและ 
การคิดค้านวณ 
 
 
 
1.2.ความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น            
และแก้ปัญหา 
 
1.3.มีความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม 
 
 

เอกสาร/หลักฐานตามสภาพจริง 
 1.) ผลการทดสอบด้านการอ่าน 
การเขียนของนักเรียน 
     2) ผลการทดสอบ NT  
ด้านภาษาไทย 
     3) ผลการทดสอบ NT  
ด้านการคิดค้านวณ 
 
  ผลการทดสอบ NT  
ด้านเหตุผล    
   
 
 
 
   ผลงานนักเรียนท่ีเกี่ยวกับ 
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  เช่น 
โครงงาน  ผังการคิด (แผนภาพ 
การคิด)  บันทึกการอ่าน 

 สัมภาษณ์ / ตรวจสอบการปฏิบัติ
จริง 
1. สุ่มนร.ป.3 อ่านค้าศัพท์พื นฐาน 
2. สุ่มนร.ป.6 เขียนตามค้าบอก 
3. สุ่มนร. ตรวจสอบความสามารถ 
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
 
 
4. สุ่มนร.น้าเสนอผลงานตนเอง 
5. สุ่มนร. อภิปรายหรือแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนของตนเอง
ถึงส่ิงท่ีภาคภูมิใจและส่ิงท่ีต้องการให้
แก้ไขและวิธีการแก้ไข 
 

 

 

 



 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์ / การให้ลงมือปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 
มาตรฐานที่ 1   
คุณภาพผู้เรียน 
 

1.4.ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 
 
 
 
 
1.5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.มีความรู้ ทักษะพื นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1) ผลงานนักเรียนท่ีไปศึกษา 
ค้นคว้า หาความรู้จากอินเตอร์เน็ต 
เขียนรายงาน   
    2) ผลงานจากการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ   
 
 
 1) ผลการทดสอบปลายปีของ 
ทุกชั นเรียน จ้าแนกตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้
     2) ผลการทดสอบระดับชาติ  
O-Net  เปรียบเทียบระหว่าง 
ปีการศึกษาปัจจุบันกับปีการศึกษา 
ท่ีผ่านมา  
 
 
  ผลงานท่ีเกี่ยวกับงานอาชีพ 
 

6.สุ่มนักเรียน ให้ค้นคว้าหาความรู้ 
และใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น 
โปรแกรมน้าเสนอข้อมูล/ 
โปรแกรมการเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
โปรแกรมการค้านวณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับ 
การท้างานอาชีพของนักเรียน 
 

 

 

 

 



 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์ / การให้ลงมือปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 
มาตรฐานที่ 1   
คุณภาพผู้เรียน 
 
(คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์
ตามหลักสูตร 
1.รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
2.ซื่อสัตย์สุจริต 
3.มีวินัย 
4.ใฝ่เรียนรู ้
5.อยู่อย่างพอเพียง 
6.มุ่งมั่นในการท้างาน 
7.รักความเป็นไทย 
8.มีจิตสาธารณะ) 

2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
2.1.มีคุณลักษณะและค่านิยม 
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด 
 
 
2.2.ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 
 
 
2.3.ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและ 
ความหลากหลาย 
 
 
 
 
 
2.4.สุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม 
 

 
 
 1) ผลการประเมินคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
    2) โครงการท่ีส่งเสริมให้นักเรียน 
มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 
 โครงการท่ีส่งเสริมความเป็น
ท้องถิ่นหรือความเป็นไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถิติการเจ็บป่วยของนักเรียน 
 โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับอนามัย  
โครงการอาหารเสริมนม 
 

 
 
สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน / ครู / 
นักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีดี           
ตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด 
 
สัมภาษณ์นักเรียนว่าได้ปฏิบัติ 
ส่ิงใดบ้างเกี่ยวกับความเป็นท้องถิ่น / 
ความเป็นไทย 
 
1.สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับ 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆของโรงเรียน 
2.สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับ 
เมื่อพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม         
ของเพื่อนและผู้เกี่ยวข้อง                
ว่าจะท้าอย่างไร 
 
สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับ 
การดูแล รักษาสุขภาพของตนเอง        
ให้แข็งแรง  การป้องกันตนเอง 
จากการถูกล่อลวง 

 
 
สังเกตพฤติกรรมตามลักษณะ
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด 
 
 
การแสดงออกของนักเรียน 
ตามภูมิปัญญาไทย เช่น 
การไหว้  การพูดจา 
กิริยามารยาท 
 
พฤติกรรมด้านการท้างาน 
ร่วมกันของนักเรียน 
 
 
 
 
 
การแสดงออกด้านอารมณ์ 
หรือการมีสุขภาพจิตท่ีดี             
ของนักเรียน 



 
 

  แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 โรงเรียน……………………………………………   
มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ 
การจัดการ 
ของผู้บริหาร
โรงเรียน 
 

2.1.การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา 
ก้าหนดชัดเจน 
 
2.2.มีระบบบริหารจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
 ปฏิทินการด้าเนินงาน 
ตามโครงการ 
 รายงานผลการด้าเนินการ 
ตามโครงการ / กิจกรรม 
 วางแผนการรวบรวมข้อมูล 
ตามแนวทางของการประเมิน 
แนวใหม่ / ออกแบบเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                  
จ้าแนกตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 

 สัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงเรียน          
ครู คณะกรรมการสถานศึกษา   
อาทิเช่น 

- ในการก้าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถานศึกษามีขั นตอนอย่างไร ? 
ด้าเนินการอย่างไร ? 

- ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง ? 
- มีการด้าเนินการ           

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ           
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ท่ีตรงกัน 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ? 

- สถานศึกษาน้าแผน 
สู่การปฏิบัติอย่างไร ?  

- คณะกรรมการสถานศึกษา 
เข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการ
ด้าเนินการของสถานศึกษา 
หรือไม่ ?  อย่างไร? 
 
 
 

 



 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/ การให้ลงมือปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ 
การจัดการ 
ของผู้บริหาร
โรงเรียน 
 

2.3.ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
2.4.พัฒนาครูและบุคลากรให้ 
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 
2.5.จัดสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพและสังคมท่ีเอื อต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
2.6.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้    

 หลักสูตรสถานศึกษา 
 ผลงานนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การแข่งขันด้านวิชาการหรืออื่น ๆ 
 แผน/โครงการพฒันาวิชาการ 
 แผนการนิเทศ ติดตาม 
การประเมินผลของสถานศึกษา  
 
 แผน/โครงการพฒันาครู / 
บุคลากร  
 หลักฐานการอบรม/ประชุม/ 
สัมมนาของครู 
 หลักฐานการประชุม PLC 
 
 
 
 
 
 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
ในโรงเรียน 
 
 

- สถานศึกษามีการก้ากับ  
ติดตามและมีวิธีการประเมินผล 
การด้าเนินงานอย่างไร ? 
 

 สัมภาษณ์คณะกรรมการ
สถานศึกษา / ผู้ปกครอง                 
อาทิ เช่น 
- ท่านมีส่วนร่วมในการบริหาร 

และการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างไรบ้าง ? 
- ท่านมีความพึงพอใจต่อ 

การบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาหรือไม่ ?   
อย่างไร ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สังเกตสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนห้องเรียน  ห้องพิเศษ 
ต่าง ๆ ว่าใช้ได้คุ้มค่า  เอื อต่อ 
การเรียนรู้หรือไม ่
 
 

 



 
 

  แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 โรงเรียน…………………………………………….  

มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 
มาตรฐานที่ 3   
กระบวนการ
จัดการเรียน 
การสอน               
ที่เน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญ 

3.1.จัดการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด ารงชีวิต 
 
 
 

  แผนการเรียนรู้และบันทึกผล 
หลังสอนท่ีเกี่ยวกับ 
    -การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมผ่าน
กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง 
    -การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม              
โดยการเช่ือมโยงบูรณาการ         
และทักษะต่าง ๆ 
   - การให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย 

 ผลงานนักเรียนท่ีได้จากกิจกรรม 
   -ส่งเสริมกระบวนการคิด 
การปฏิบัติจริง 
   -ส่งเสริมการเช่ือมโยงบูรณาการ 
   -ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัย 
 

 สัมภาษณ์ครู อาทิ เช่น 
    - ท่านได้สอนกระบวนการคิด
ให้กับผู้เรียนด้วยวิธีใดบ้าง ? 
อย่างไร ? 
    -สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม 
อะไรบ้างท่ีส่งเสริมให้นักเรียน 
ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจ้าวัน? 
 
 สัมภาษณ์นักเรียน อาทิ เช่น 
      - สุ่มนักเรียน ให้น้าเสนอ
ผลงานของตนเอง 

 

 

 

 



 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 
มาตรฐานที่ 3   
กระบวนการ
จัดการเรียน 
การสอน              
ที่เน้นผู้เรียน       
เป็นส าคัญ 

3.2.ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.การบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้              
ให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ /  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี 
  ผลงานนักเรียนจากการใช้ 
ส่ือ เทคโนโลยี 
 ผลงานนักเรียนท่ีไปศึกษา 
แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 สัมภาษณ์นักเรียน อาทิ เช่น 
- สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน 
หรือส่งเสริมการอ่านอย่างไรบ้าง ? 
    -   นักเรียนได้ไปเรียนรู ้            
จากชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น /           
แหล่งเรียนรู้ใดบ้าง ? 
 
 
 
 สัมภาษณ์นักเรียน อาทิ เช่น 

- ชอบครูท่านใดมากท่ีสุด 
ในโรงเรียน  เพราะเหตุใด ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู 
กับนักเรียน 
  การมอบหมายภาระงาน          
ของครู 
  ความกระตือรือร้นใน 
การเรียนของนักเรียน  เช่น  
ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

 
 
 



 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน การสัมภาษณ์/การให้ลงมือปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรม 
มาตรฐานที่ 3   
กระบวนการ
จัดการเรียน 
การสอน               
ที่เน้นผู้เรียน เป็น
ส าคัญ 

3.4.ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลบั 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผล 
ตามสภาพจริง 
 
 ความสอดคล้องของเครื่องมือ
วัดผลกับวิธีการวัดและประเมินผล 
และเป้าหมายในการจัดการเรียน 
การสอน 
 
 
 
 การตรวจผลงานนักเรียนของคร ู
ตลอดจนการแก้ไขผลงาน 
ของนักเรียน 
     โดยสุ่มผลงานนักเรียน มาศึกษา
ว่า ครูได้ตรวจผลงานนักเรียนหรือไม่  
และให้นักเรียนแก้ไขผลงานของ
ตนเองหรือไม ่
 

 สัมภาษณ์ครู อาทิ เช่น 
     -ครูมีขั นตอนตรวจสอบและ 
ประเมินผลความรู้ ความสามารถ 
ของนักเรียนอย่างไร ? 
 สัมภาษณ์นักเรียน อาทิ เช่น 
    -ครูตรวจงานของนักเรียน 
อย่างไร ( ทุกครั ง ,บ่อยครั ง           
หรือ นาน ๆ ครั ง ) ? 
    -คุณครูบอกผลการวัดและ
ประเมินผลให้นักเรียนทราบไหม ? 
นักเรียนได้แกไ้ขผลงานท่ีผิด 
หรือท่ีบกพร่อง หรือไม่ ? อย่างไร ? 

- ครูได้สอนนักเรียนนอกเวลา 
เรียนบ้างหรือไม่ ?  สอนอะไรบ้าง? 
      - สุ่มนักเรียน ให้น้าเสนอ
ผลงานของตนเอง 
 สัมภาษณ์ครู อาทิ เช่น 

- มีวิธีการน้าผลการประเมิน 
นักเรียนมาใช้พัฒนานักเรียน 
อย่างไร       
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การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report-SAR) 

               การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report-
SAR ) 
เป็นการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นการรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศูนย์
การพิเศษ) ลงวันท่ี 6  สิงหาคม  2561 
             หลักการเขียนรายงาน 
              เขียนรายงานโดยยึดมาตรฐานและประเด็นการพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน ไม่มีรูปแบบ
ตายตัว สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบการเขียนรายงานท่ีสะท้อนการด าเนินงานท่ีแท้จริงของ
สถานศึกษาและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรม สามรถน าไปปฏิบัติได้ โดย มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
              1) ต้องสะท้อนสภาพจริงของสถานศึกษา 
              2) ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตท่ีเป็นประโยชน์ 
              3) ตรงกับปัญหาของสถานศึกษาและเป็นรูปธรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
              4) ให้แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
               โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา( Self-Assessment Report-SAR 
) 
มุ่งเน้นตอบค าถามต่อไปนี้   

1) คุณภาพของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานอยู่ในระดับใด 
2) สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพระดับนั้น มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ 

อะไรบ้างท่ีสนับสนุน 
3) สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้ระดับคุณภาพเพิ่มขึ้นในปีต่อไป

อย่างไร 
             แนวทางการเขียนรายงาน 
            บทน า  
                   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา อาทิเช่น 
                   -ข้อมูลนักเรียน 
                   -ข้อมูลครูและบุคลากร 
                   -ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา   
                   -สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น 
            แนวการเขียนผลการประเมินตนเอง 

1) มาตรฐานการศึกษา “ระบุระดับคุณภาพ” การเขียนระดับคุณภาพท่ีได้จาก 
การประเมินเพียง 1 ระดับ จากท่ีก าหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
                        ระดับ 1 : ก าลังพัฒนา 
                        ระดับ 2 : ปานกลาง 
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                        ระดับ 3 : ดี 
                        ระดับ 4 : ดีเลิศ 
                       ระดับ 5 : ยอดเยี่ยม 
                   เช่น มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน : ดีเลิศ 

2) การเขียนหลักฐานสนับสนุน ประกอบด้วย กระบวนการ/การด าเนินการพฒันา  
ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา โดยน าข้อมูลประเด็นหลักท่ีสะท้อนระดับคุณภาพของ                 
ผลการประเมินมาเขียนเช่ือมโยงกันให้ชัดเจน ครบถ้วน สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาและระดับ
คุณภาพในระดับท่ีได้ตามท่ีประเมินไว้  ส่วนจุดเด่นและจุดควรพัฒนา ให้ระบุไว้ตามความเป็นจริง 

3) สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้ระดับคุณภาพเพิ่มขึ้นในปีต่อไป 
อย่างไร ให้ระบุแนวทางการพฒันาท่ีสอดคล้องกับจุดพัฒนาซึ่งเป็นเรื่องท่ีสามารถด าเนินการได้ภายใต้
บริบทและข้อจ ากัดของสถานศึกษาและอาจระบุโครงการส าคัญท่ีใช้แก้ปัญหาตามจุดพัฒนาในอนาคต               
ไว้ด้วย 
                  ท้ังนี้ การเขียนผลการประเมินตนเอง อาจจะแยกเป็นรายมาตรฐานให้ครบท้ัง 3 
มาตรฐานก่อนและค่อยเขียนภาพรวม โดยระบุคุณภาพในภาพรวมแล้วสังเคราะห์ข้อมูล เขียน
หลักฐานสนับสนุนและแนวทางการพัฒนาในอนาคตในภาพรวมไว้ จะท าให้เห็นรายละเอียดเป็นราย
มาตรฐานและเห็นภาพรวมของสถานศึกษา 
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