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บทที ่บทที ่11    
บทน าบทน า  

ความจ าเป็นในการก าหนดมาตรฐาน 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ  ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอด  ในโลกได้ 
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม   (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี, 
2545) ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพของคนที่เป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตาม   
ในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้ าและแตกต่างกัน ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ 
บุคลากร หรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอ้ืออ่ืน ๆ  เช่น ความร่วมมือของกรรมการสถานศึกษา   
การสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
อีกท้ังปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง 
คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น 

แม้ว่าการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจะผ่านไปแล้วช่วงระยะ
หนึ่ง คือ รอบทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2542 – 2551) กระแสสังคมก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง สถานศึกษาไม่ได้สร้างระบบคุณภาพให้เกิดอย่างจริงจัง มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 
2553 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการด าเนินงาน 8 ประการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 1) ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4) ด าเนินงานตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  6) ประเมินคุณภาพภายใน 7) จัดท า
รายงานประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึง  8) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจน
เป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เพ่ือให้เข้าสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุด
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึง
เป้าหมายคือมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น 



แนวทางการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา         
 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 - 2 - 

ความส าคญัของมาตรฐาน 

มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในสถานศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล 
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2548) มาตรฐานในบริบทนี้จึงเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดย
องค์รวม การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาท าให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพ เพราะ
สถานศึกษาทุกแห่งรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ที่ใด การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการ
ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา 2 ประการ คือ 
 1. สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2. มาตรฐานท าใหส้ถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด  

ดังนั้น หากมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือประเมินความก้าวหน้า หรือมีการประเมินเพ่ือ
รับรองมาตรฐานโดยองค์กรภายนอก สถานศึกษาก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมในการประเมินนั้น ๆ ได้ 
 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นการก าหนดความคาดหวังให้ชัดเจนทั้งครู ผู้บริหาร พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา หากไม่มีมาตรฐาน สาธารณชน
ก็จะไม่ทราบว่าสาระส าคัญที่แท้จริงของการจัดการศึกษาอยู่ที่ใด คุณภาพคนที่ชาติต้องการเป็นอย่างไร การ
จัดการเรียนการสอนปัจจุบันต้องไปในทิศทางใด คุณภาพการจัดการศึกษาแต่ละแห่งมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาใน
เรื่องใดบ้าง เนื่องจากไม่มีเครื่องชี้วัดเทียบเคียง ท าให้ขาดการรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Accountability) การ
ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาท าให้สถานศึกษาต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน คุณภาพครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการตลอดจน
คุณภาพด้านการจัดสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และการมี
กิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมที่สนองต่อนโยบายของรัฐ นอกจากนี ้มาตรฐานยังเป็นแนวทางให้สาธารณชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้ เพ่ือให้คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของชุมชน 
 มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ผู้เรียน ท าให้เกดิการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติ
ว่าต้องการคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร จะท าอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐาน
การศึกษาก าหนด  

2. ครู ใช้มาตรฐานเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่มาตรฐานก าหนด เพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานก าหนดไว้ 

3. ท้องถิ่นและสถานศึกษา ใช้มาตรฐานเป็นแนวทางร่วมมือกันจัดการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4. พ่อแม่ผู้ปกครอง ประชาชนและผู้น าชุมชน ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ประชาชนได้รับ
ทราบกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้คนไทยในท้องถิ่นเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือให้การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5. ประเทศชาติ ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือที่ท าให้ทุกองค์ประกอบของระบบการศึกษาขับเคลื่อนไป
พร้อม ๆ กัน สู่เป้าหมายเดียวกัน และท าให้เกิดภาพการจัดการศึกษาที่มีความหมาย 
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แนวคดิการก าหนดมาตรฐาน 

 จากการศึกษางานวิจัย บทความ บทสัมภาษณ์ผู้น าทางการศึกษา ผู้บริหารดีเด่น ตลอดจนการ
แสดงความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลทั่วไป สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีสิ่งส าคัญที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนหลายประการ ได้แก่ มีการก าหนดภารกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการ
ก ากับติดตามงานสม่ าเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชนมีความใกล้ชิดและไว้วางใจกัน 
มีการตั้งความคาดหวังของผลส าเร็จไว้สูง มีความเป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ทั้งครูและ
ผู้บริหาร มีการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และให้เวลาผู้เรียนในการท างานกลุ่มมากข้ึน จัดสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็น
อย่างมีระเบียบ สะอาด และปลอดภัย มีการจัดหลักสูตรที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมาย ใช้กลวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ จัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ขจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคส าหรับการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน พัฒนางานอยู่บนพื้นฐานของการวิจัย ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มที่และวางแผนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เมื่อวิเคราะห์ลักษณะหรือกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว สามารถจัดแบ่งปัจจัยที่สะท้อนคุณภาพการศึกษา
ได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 2) ด้านการจัดการศึกษา (มองที่ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน) 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (มองที่การร่วมมือ
กันระหว่างสถานศึกษาและชุมชน) 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (มองที่ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และอุดมการณ์ของสถานศึกษา) และ 5) ด้านมาตรการส่งเสริม (มองที่การด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง
นโยบายตามอุดมการณ์ของสถานศึกษาและนโยบายของรัฐในขณะปัจจุบัน) 

 จากข้อสรุปดังกล่าวเมื่อน ามาประยุกต์กับแนวคิดการท างานเชิงระบบ (System Approach) ซึ่ง
ประกอบด้วย ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต สามารถก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือความชัดเจนในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังแสดงในแผนภาพที ่1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนามาตรฐาน 

 

 ผูเ้รียน 

 ครูผูส้อน  

 ผูบ้ริหาร  

 คณะกรรมการ

สถานศกึษา 

และผูป้กครอง 

ชุมชน 

 สภาพแวดล้อม

และบริการ 

  

 
 
 
 
 

 การบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐาน 

 การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 

 

 

 การสนับสนุนจากชุมชน/ท้องถิ่น 

 การร่วมมอืกันระหว่างบ้านกบัสถานศกึษา 

 การสง่เสริมอัตลักษณข์องสถานศึกษา 

 การจัดกิจกรรมตามมาตรการส่งเสริมของ 

    สถานศกึษา 
 

 

 คุณภาพผู้เรยีน 

- มีคุณธรรม 

   จรยิธรรม 

- มีความรู ้

ทักษะ 

- มีความสุข 
 

 
 
 
 

 
 

การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

และการประเมนิผล 
 

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต 
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เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา         
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน 

คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ไดร้ะบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึงเป็นคนเก่ง) และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (หมายถึง เป็น
คนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา 7 ที่ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก
รักษาและสง่เสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้ เพ่ือให้ก้าวทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ได้ประกาศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทยยุคใหม่ว่าคนไทยยุคใหม่
ต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีสติรู้ทัน  มีปัญญารู้คิด  มีสมรรถนะและมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ประเทศชาติ  และเป็นพลเมืองดีของโลกซึ่งสอดรับกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551  ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี   มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

ดังนั้น ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงยังคงยึดการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรเป็นหลัก โดยก าหนดคุณภาพผู้เรียนเป็น 6 
ส่วน  คือ  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   
มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

แนวคิดเกี่ยวกับการจดัการศกึษา 

  การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา หลักสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษา รวมทั้งสภาพแวดล้อมและการบริการ  
 ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ คือ ครู   ซ่ึงมีองค์ประกอบ
ทีเ่กี่ยวข้อง 2 ส่วน ได้แก ่คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลของครู 
ครูที่ดตี้องมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย์  เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ หมั่นพัฒนา
ตนเอง เข้ากับผู้ปกครองและชุมชนได้ดี และสิ่งส าคัญที่สุด คือ ครูต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน (ถ่ายทอดความรู้และต่อยอดความรู้ให้ผู้เรียนได้) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับประโยชน์ที่
จะเกิดกับลูกศิษย์เป็นอันดับแรก ครูต้องมีความเชื่อว่า “เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถ
พัฒนาตนเองได้” จึงจะสามารถพัฒนากิจกรรม วิธีการ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอนเพ่ือให้บรรลุ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการเรียนรู้ของครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ครูมืออาชีพต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หมั่นปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 



แนวทางการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
         เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา         
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เพ่ือใหผู้้เรียนมีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการด ารงชีวิต มีบุคลิกลักษณะ  และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
อย่างยั่งยืน พร้อมที่จะเจริญเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม       
และสติปัญญา และเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
 การบริหารจัดการเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษา  การบริหาร  (Administration) และ
การจัดการ  (Management)  เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย แต่ จะบริหาร
และจัดการอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพนั้น  ผู้บริหารเป็นเครื่องจักรส าคัญที่สุด  เพราะผู้บริหารเป็นผู้
ก าหนดทิศทางการท างาน  ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพทั้งหลาย  เป็นผู้ที่มีเป้าหมายความส าเร็จที่
ชัดเจนและมีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นให้จงได้  ทุ่มเทพลังกายและความคิดอย่างเต็มก าลัง  มีความ
เป็นผู้น าทางวิชาการสูง  มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์  รอบรู้เป็นที่พ่ึงทางวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้  
มีความสามารถในการจัดการองค์กร  บริหารจัดการให้มีครูสอนอย่างพอเพียง  มอบหมายงานให้บุคลากรได้
เหมาะกับศักยภาพ  สอดรับกับภาระและปริมาณงาน  ใช้หลักการกระจายอ านาจ  และการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร  ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม  การพัฒนาบุคลากร   การพัฒนาผู้เรียน  ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์รอบด้านทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ ์สังคมและสติปัญญา    ในปัจจุบัน สิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารอีกประการหนึ่ง คือ การ
ท าให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบ  แม้งานสอนจะเป็นงานหลัก  แต่งานใน
หน้าที่พิเศษที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ เรียนเป็นหน้าที่ที่ครูปฏิเสธไม่ได้  จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จะท าให้ครูทุกคนรักในงานสอน  มีการท างานและเก็บงานอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้เกิด
สารสนเทศที่มีความหมายและสามารถน าไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายทันการ 
 กลุ่มบุคคลที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่กรรมการ
สถานศึกษาหรืออาจเรียกเป็นอย่างอ่ืน เช่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จะท าหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา อันหมายรวมทั้งการบริหารวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล และหน้าที่อ่ืนตามท่ีระเบยีบก าหนด  
 คุณภาพผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา หลักสูตร
สถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดีเพราะหลักสูตรสถานศึกษาจะมี
การก าหนดจุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสะท้อนว่าผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ    เจตคติและพฤติกรรมตาม
มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่หลักสูตรที่ดีควรค านึงถึงบริบทของผู้เรียน ท้องถิ่นและ
ชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ
และความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามขีดความสามารถ 
ท าให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา  
 นอกจากนั้น สภาพแวดล้อมและการบริการก็เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา สถานศึกษาที่มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคงและสะอาด มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ
ท าให้นักเรียนด าเนินชีวิตอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึง
ความส าเร็จในการเรียนด้วย 
 
 
 



แนวทางการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา         
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แนวคิดเกี่ยวกับการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้เกิดข้ึนมากมายในชุมชน  มีผู้รู้  หรือที่เรียกกันว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน ที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้  การเรียนแต่เพียงในห้องเรียนจึงไม่เพียงพอ  เนื่องจากความรู้
นอกห้องเรียนเกิดขึ้นมากมายและรวดเร็ว  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างองค์กรหลักในชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์กับสถานศึกษามีส่วนในการส่งเสริม  สนับสนุน  และผลักดันให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานได้  ผู้บริหารและครูอาจารย์ในสถานศึกษาคือบุคคลส าคัญที่จะต้องประสานงานให้
องค์กรท้องถิ่นและผู้น าด้านต่าง ๆ  ได้เข้ามาร่วมกันเรียนรู้และมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มาก
ที่สุด  ทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาและรูปแบบอ่ืน ๆ  ตามโอกาส ผู้บริหารและครูต้องสร้าง
ศรัทธาและฟ้ืนฟูบทบาทการเป็นผู้น าชุมชนด้านการศึกษาให้มาก   

 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ต้องเริ่มที่การมีส่วนร่วม การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมท าให้เกิดพลัง
ชุมชน พลังชุมชนท าให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้   ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าให้เกิดสังคมเรียนรู้ สังคมเรียนรู้ท า
ให้คนในสังคมเกิดสันติสุขและสันติภาพ (พระศุภกร ธมฺมสาโร; 2550) 

แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดมาตรฐานของเด็กไทยที่พึงประสงค์ไว้ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่ผู้เรียนควรจะมีเหมือนกันทุกคน แต่เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน จึง
ควรมีการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นการเฉพาะของตนเอง อัตลักษณ์โดดเด่นของผู้เรียนที่สถานศึกษา
ต้องการให้เกิด สถานศึกษาต้องจดักิจกรรมโครงการทีเ่ป็นจุดเน้นหรือโดดเด่นของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษา
ปฏิบัติจนได้รับการยอมรับจากบุคคล  ทั้งในระดับชุมชนและในวงกว้าง ส่งผลสะท้อนเป็นคุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น โรงเรียนสองภาษา  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม เป็นต้น  

การก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดูได้จากการวิเคราะห์
ความเป็นมาของสถานศึกษา เจตนารมณ์ในการจัดตั้ง หรือบริบทของสถานศึกษา ผ่านกระบวนการประชา
พิจารณ์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง จนถึงการก าหนดเป็นปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์สถานศึกษา 
อัตลักษณ์ของผู้เรียนหรือของสถานศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริม 

 นอกจากภารกิจด้านการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 แล้ว  สถานศึกษายังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น  การปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมและสืบสานโครงการตาม
พระราชด าริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  การป้องกันสิ่ง
เสพติด การพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
ป้องกันอุบัติภัย  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ฯลฯ รวมทั้ง
สถานศึกษายังต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและสถานศึกษาอีกด้วย  นอกจากนั้น  สถานศึกษายังต้องมี
การด าเนินงานเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  และพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้
ก าหนดมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาเอง และเสนอหน่วยงานต้นสังกัดให้การรับรองการก าหนดตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 



แนวทางการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
         เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา         
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มาตรฐานกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็นกลไกส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพมีหลักการส าคัญ คือ การกระจายอ านาจ การ
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท างาน และการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบด้วยกระบวนการด าเนินงานที่สัมพันธ์กัน 3 ส่วน คือ  
 1) การประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงด าเนินการไดโ้ดยสถานศึกษาเองหรือการประเมินโดย
หน่วยงานต้นสังกัด  
 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาต้องมีการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการกิจกรรมงานเป็นระยะ มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงานเพ่ือการรวบรวม
สารสนเทศ และผลการติดตามตรวจสอบมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะแสดงว่าสถานศึกษา
ท างานอย่างเป็นระบบแล้วยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 3 ปี และการประเมินคุณภาพภายนอกอีกด้วย 
 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมใด ๆ เพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
ให้สูงขึ้น โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาอาจ
เพ่ิมเติมมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงเหมาะกับสภาพของชุมชนได้ มาตรฐานจะเป็นกรอบควบคุมการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นว่ากระบวนการด าเนินงานทั้ง 3 ส่วน มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็น
วงจรการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งโดยมีมาตรฐานเป็นหลักหรือเป้าหมาย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยรวม 

การประเมิน 

คุณภาพ 

การติดตาม 

ตรวจสอบคณุภาพ

การศึกษา 

การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 การประกัน

คุณภาพที่มี

มาตรฐาน

เป็นเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 



แนวทางการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา         
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บทที ่บทที ่22    
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศให้ใช้เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ยึดอุดมการณ์ หลักการจัดการศึกษ และมาตรฐาน
การศึกษา ดังนี้ 

อุดมการณ์ของการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มี
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงส าหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหน้าที่
การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการ
สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต  

หลกัการส าคญัของการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 
1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจสังคม ความรู้ 

และคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ที่ เพียงพอต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย  

2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย  ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัว ชุมชน 
สังคมไทย และสังคมโลก  

3. หลักแห่งความเสมอภาค  คนไทยทั้ งปวงต้องมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความ
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม  

4. หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและ
การจัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์
ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

5. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้อง
สอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษา
ของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพ่ือให้การน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าค าอธิบายและ
ระดับคุณภาพ พร้อมทั้งเกณฑ์การผ่านมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษา ตลอดจนเขต
พ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 

มาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 5 ด้าน มี 15 มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมีการก าหนดตัว
บ่งชี้ที่ครอบคลุมและให้น้ าหนักความส าคัญกับกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 70 ส่วนผลของการ
บริหารและการจัดการคือคุณภาพผู้เรียนเป็นร้อยละ 30 มีรายละเอียดของมาตรฐานและและน้ าหนักคะแนน 
ดังนี้ 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  (น้ าหนัก 30 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  (5 คะแนน)  

 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ (0.5 คะแนน) 
         1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (0.5 คะแนน) 

 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1 คะแนน) 

 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (1 คะแนน) 
 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน (1 คะแนน) 
 1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม

จินตนาการ (1 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (5 คะแนน) 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (2 คะแนน) 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (1 คะแนน) 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (1 คะแนน) 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    
(5 คะแนน) 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 
(2 คะแนน) 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม (1 คะแนน) 
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  

(1 คะแนน) 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน (1 คะแนน) 
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล  (5 คะแนน) 

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง  (2 คะแนน) 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  (1 คะแนน) 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (1 คะแนน) 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  (1 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (5 คะแนน) 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (1 คะแนน) 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (1 คะแนน) 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (2 คะแนน) 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (1 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต (5 คะแนน) 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  (2 คะแนน) 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  (1 คะแนน) 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ (1 คะแนน) 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  (1 คะแนน) 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (น้ าหนัก 50 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน) 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (1 คะแนน) 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (1 คะแนน) 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา  (2 คะแนน) 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ (1 คะแนน) 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย (1 คะแนน) 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค (1 คะแนน) 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน (1 คะแนน) 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (1 คะแนน) 
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มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล             
(10 คะแนน) 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน (1 คะแนน) 
8.2  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย     

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (2 คะแนน) 
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผน  

ปฏิบัติการ (2 คะแนน) 
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ (2 คะแนน) 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา (1 คะแนน) 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 

และเต็มเวลา (2 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (5 คะแนน) 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด (2 คะแนน) 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา

ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย (1 คะแนน) 
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (2 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน (10 คะแนน) 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น (2 คะแนน) 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ

ความสนใจ (2 คะแนน) 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจของผู้เรียน (1 คะแนน) 
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้    

ด้วยตนเอง (1 คะแนน) 
10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง

สม่ าเสมอ (2 คะแนน) 
10.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน (2 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ (10 คะแนน) 

11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน (4 คะแนน) 

11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (3 คะแนน) 
11.3  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ

หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (3 คะแนน) 



แนวทางการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา         
 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 - 12 - 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(5 คะแนน) 

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
12.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา (1 คะแนน) 
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(0.5 คะแนน) 
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง (0.5 คะแนน) 
12.6  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (1 คะแนน) 

 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (น้ าหนัก 10 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้    

(10 คะแนน) 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน) 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง (5 คะแนน) 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

(5 คะแนน) 
14.1  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น

ของสถานศึกษา (3 คะแนน) 
14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา (2 คะแนน) 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (5 คะแนน) 
15.1  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

(3 คะแนน) 
15.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (2 คะแนน) 
 

 


