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ค�ำน�ำ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่าย
ว่าการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จึงให้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุง
มาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ให้ มี จ� ำ นวนน้ อ ยลง กระชั บ และสะท้ อ นถึ ง คุ ณ ภาพอย่ า งแท้ จ ริ ง
เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระ
การจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท�ำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายใน
ให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ค�ำชี้แนะและให้ค�ำปรึกษาแก่สถานศึกษาได้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับใหม่จึงมีจ�ำนวนไม่มาก แนวทางการประเมินคุณภาพ
ของสถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไม่เพิ่มภาระ
การจัดท�ำเอกสารให้สถานศึกษา ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
บนพื้ น ฐานบริ บ ทของสถานศึ ก ษา มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาจึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น
ของการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ แ ละเป็ น เป้ า หมายส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ที่ ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยทุ ก คน
ในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐาน
ที่สถานศึกษาก�ำหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (accountability)
เอกสารเล่มนี้ จัดท�ำขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ส�ำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด�ำเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส�ำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะท�ำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษา
ไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังว่าสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาเอกสารเล่มนี้ ใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดกรอบ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐาน
ที่สถานศึกษาก�ำหนด รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูอาจารย์ ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการจัดท�ำเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถน�ำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป

(นายการุณ  สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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๑

ส่วนที่ ๑ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

๒

ส่วนที่ ๒ แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๑๘

ภาคผนวก
● ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
● คณะท�ำงาน
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คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๒๕

บทน�ำ
๑. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ส�ำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ด� ำ เนิ น งานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา และเตรี ย มการส� ำ หรั บ
การประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งจะท�ำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
๒. คู่มือฉบับนี้จัดท�ำเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดกรอบมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก�ำหนด
และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๓. โครงสร้างของคู่มือประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑) มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ๒) แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
๔. ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัดด�ำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ดังนี้
๔.๑ การประกั น คุ ณ ภาพเป็ น หน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรทุ ก คนที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ
ที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย
๔.๒ การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการด�ำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้นเพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา
๔.๓ การประกั น คุ ณ ภาพเน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท�ำเพื่อเตรียมรับ
การประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น
๔.๔ การประกั น คุ ณ ภาพต้ อ งเกิ ด จากความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ไม่สามารถว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่น ๆ ด�ำเนินการแทนได้
๔.๕ การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน�ำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ส่วนที่ ๑
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๕. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มี แ นวคิ ด ว่ า ต้ อ งเป็ น มาตรฐานที่ ส ถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ ไ ด้ ประเมิ น ได้ จ ริ ง กระชั บ และ
จ� ำ นวนน้ อ ย แต่ ส ามารถสะท้ อ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ จ ริ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ กิ ด ประโยชน์
ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ สถานศึ ก ษา ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การก�ำหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ
ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยได้ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๖. ค�ำอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการ
ในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส�ำคัญ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง
การด� ำ เนิ น การบริ ห ารและจั ด การของสถานศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม ด้ า น
วิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และ
ด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ หมายถึ ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และ
ความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
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มีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบ
การจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๗. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๔ ระดับ
๗.๑ ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
๗.๒ ระดับ ๓ ดี
๗.๓ ระดับ ๒ พอใช้
๗.๔ ระดับ ๑ ปรับปรุง
๘. รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
✎ ประเด็นพิจารณา
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค�ำนวณ ตามเกณฑ์
			ของแต่ละระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท�ำงาน
		 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก�ำหนด โดยไม่ขัดกับ
			กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

3

✎ ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับ
ดีเยี่ยม
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม
ตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค�ำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน�ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมาย
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส�ำนึก
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม
๓) ผู ้ เรี ย นมี ค วามภาคภู มิ ใจในท้ อ งถิ่ น ในความเป็ น ไทย และเห็ น คุ ณ ค่ า เกี่ ย วกั บ
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ�ำวัน
๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
๘) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว
ชุมชนและสังคม
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ระดับ ๓ ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม
ตามระดับชั้น ในระดับดี
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค�ำนวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ
และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมาย
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส�ำนึก
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม
๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทย แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ�ำวัน
๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
๘) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว
ชุมชนและสังคม
ระดับ ๒ พอใช้
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับผ่าน
๒) ผู ้ เรี ย นมี ค วามสามารถในด้ า นการสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับผ่าน
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค�ำนวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับผ่าน
๔) ผูเ้ รียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และ แก้ปัญหา ในระดับผ่าน
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ
ตามหลักสูตร มีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละปี
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการแต่มีความพยายาม
ในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส�ำนึก
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนดปรากฏไม่ชัดเจน
๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม
๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
๘) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว
ชุมชนและสังคม
ระดับ ๑ ปรับปรุง
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท�ำให้เป็น
ปัญหาต่อการเรียนรู้
๒) ผู ้ เรี ย นมี ค วามสามารถในด้ า นการสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท�ำให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค�ำนวณไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท�ำให้
เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้
๔) ผู้เรียนไม่สามารถตอบค�ำถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
๕) ผู้เรียนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
๖) ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตรในแต่ละปี
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๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการและไม่มีความ
พยายามในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น
๘) ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส�ำนึก
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนดปรากฏไม่ชัดเจน
๒) ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย
๔) ผู้เรียนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๕) ผู้เรียนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
๖) ผู้เรียนไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได้
๗) ผู้เรียนไม่รู้และไม่มีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง ข่มเหงและรังแก
๘) ผู้เรียนวางเฉยต่อการกระท�ำสิ่งไม่ถูกต้อง
✎ ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
เช่น แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค�ำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทึก
การอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการท�ำงาน รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์
สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม
- สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยม
ของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก�ำหนด เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา
กิ ริ ย ามารยาท การไหว้ ฯลฯ และพฤติ ก รรมการท� ำ งานร่ ว มกั น การอภิ ป รายแสดง
ความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ
- สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียน
รู ้ สึ ก อย่ า งไรที่ เ กิ ด เป็ น คนในท้ อ งถิ่ น นี้ นั ก เรี ย นภู มิ ใจสิ่ ง ใดบ้ า งในท้ อ งถิ่ น นั ก เรี ย นชอบ
หรือไม่ชอบกับการเข้าร่วมกิจกรรมวันส�ำคัญ ถ้าชอบ/ไม่ชอบเพราะอะไร ฯลฯ
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
✎ ประเด็นพิจารณา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก�ำหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑) การวางแผนและด�ำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒) การวางแผนและด� ำ เนิ น งานพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ทางวิชาชีพ
๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
✎ ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
๒. สถานศึกษามีแผนและด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
๒.๑ พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด�ำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม
๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานต�ำแหน่ง
๒.๓ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้ และด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. สถานศึกษาก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
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ระดับ ๓ ดี
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
๒. สถานศึกษามีแผนและด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
๒.๑ พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๓ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และน�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี
๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. สถานศึ ก ษาก� ำ กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาอย่ า ง
เหมาะสม ชัดเจน
ระดับ ๒ พอใช้
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น แต่ขาด
ความชัดเจน
๒. สถานศึกษามีแผนและด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
๒.๑ พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียน และมีการด�ำเนินการ
๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต�ำแหน่ง
๒.๓ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือทันสมัย
หรือน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี
๓. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อย
๔. สถานศึกษาก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็น
ไปตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
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ระดับ ๑ ปรับปรุง
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ขาดความชัดเจน
๒. สถานศึกษามีแผนและด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ไม่เหมาะสมและขาดความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
๒.๑ พัฒนาวิชาการที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด�ำเนิน
การอย่างไม่เป็นรูปธรรม
๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ที่ไม่ครบทุกคน
๒.๓ จัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัยและไม่มี
การน�ำไปประยุกต์ใช้
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
๓. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก
๔. ไม่มีการก�ำกับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
✎ ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/
บุ ค ลากร แผนการก� ำ กั บ นิ เ ทศ ติ ด ตามการประเมิ น ผลของสถานศึ ก ษา แผนการจั ด
สภาพแวดล้อม ฯลฯ
- สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครอง
นั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ การก� ำหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ของสถานศึ ก ษา เช่ น
กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท�ำอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร
การก�ำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด�ำเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง
สถานศึกษามีการด�ำเนินการสร้างความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง
อย่ า งไร สถานศึ ก ษาน� ำ แผนไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งไร สถานศึ ก ษาแบ่ ง บทบาทหน้ า ที่
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ต ามแผนอย่ า งไร ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มต่ อ ผล
การด�ำเนินการสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร สถานศึกษามีเครือข่ายในการท�ำงานกับใคร/
หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษามีการก�ำกับติดตามและมีวิธีการ
ประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างไร ฯลฯ
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คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
✎ ประเด็นพิจารณา
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ
✎ ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๑.๑ ผู ้ เรี ย นมี ส ่ ว นร่ ว มในการวิ เ คราะห์ ต นเอง ก� ำ หนดเนื้ อ หาสาระ กิ จ กรรมที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
ระบบ
๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน�ำไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น�ำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น
คิดเป็น ท�ำเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ�ำนวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด
การเรียนการสอน
๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๓. การตรวจสอบและประเมิ น ความรู ้ ค วามเข้ า ใจของผู ้ เรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
๓.๒ มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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๓.๓ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมกั บ เป้ า หมาย และ
การจัดการเรียนการสอน
๓.๔ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน�ำไปใช้พัฒนาตนเอง
ระดับ ๓ ดี
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๑.๑ ผู ้ เรี ย นมี ส ่ ว นร่ ว มในการวิ เ คราะห์ ต นเอง ก� ำ หนดเนื้ อ หาสาระ กิ จ กรรมที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน�ำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้
๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น�ำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น
คิดเป็น ท�ำเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ�ำนวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน
๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. การตรวจสอบและประเมิ น ความรู ้ ค วามเข้ า ใจของผู ้ เรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
๓.๒ มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
๓.๓ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมกั บ เป้ า หมาย และ
การจัดการเรียนการสอน
๓.๔ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
ระดับ ๒ พอใช้
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก�ำหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง
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คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น�ำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น
คิดเป็น ท�ำเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน
๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
๓.๒ มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน
๓.๓ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมกั บ เป้ า หมาย และ
การจัดการเรียนการสอน
๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
ระดับ ๑ ปรับปรุง
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
๑.๑ ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก�ำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
๑.๑ ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ สรุปองค์ความรู้
๑.๒ ไม่ จั ด กิ จ กรรมให้ ผู ้ เรี ย นได้ ฝ ึ ก ทั ก ษะ แสดงออก น� ำ เสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ท�ำเป็น และรักการอ่าน
๑.๓ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
๑.๔ ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน
๑.๖ ผู้เรียนไม่มีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๒.๑ ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๒ ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไม่เป็นระบบ และไม่มี
ประสิทธิภาพ
๓.๑ ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
๓.๒ ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ
๓.๔ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
๓.๕ ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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✎ ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้
บันทึกผลหลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลงานของ
ผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
- สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น การใช้ค�ำถาม
ที่หลากหลายระดับเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงาน
ของครู ปฎิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน เช่น ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนา
โต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน
การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ เรี ย น ความสนใจในการร่ ว มกิ จ กรรม สภาพบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฎิบัติจริง กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ
- สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก�ำหนด
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร
นักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด และจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง นักเรียนชอบ
เรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
ด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
✎ ประเด็นพิจารณา
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น
✎ ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
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ระดับ ๓ ดี
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ระดับ ๒ พอใช้
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒. ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวางระบบและด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ค่อนข้างมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ระดับ ๑ ปรับปรุง
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน ไม่เป็นรูปธรรม ขาดความชัดเจน และไม่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
๒. ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
✎ ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ�ำปี
รูปแบบหรือกระบวนการที่ใช้ด�ำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ
- สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบ
และด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เช่น ท่านมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษาอย่างไรบ้าง ท่านมีส่วนร่วม ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร ฯลฯ
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๙. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ให้ตัดสินจากผลการประเมิน
๔ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และมาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โดยน�ำผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพื่อตัดสินระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของ
ค่ า เฉลี่ ย ผลการทดสอบระดั บ ชาติ สู ง ขึ้ น มี ค วามสามารถในการอ่ า นและเขี ย น
สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดค�ำนวณ มีความสามารถ
ในการคิด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และคุ ณ ลั ก ษณะตามที่ ส ถานศึ ก ษาก� ำ หนดปรากฏ
อย่างชัดเจน
๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม
โดยมีการวางแผน การด�ำเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน และ
การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๓. ผลประเมิ น มาตรฐานกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ
มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน
๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีเยี่ยม
โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ระดับ ๓ ดี
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการ
ของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียน
สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดค�ำนวณ มีความสามารถ
ในการคิ ด ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ ดี และมี ค วามประพฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก�ำหนดปรากฏ
อย่างชัดเจน
๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดี
หรือดีเยี่ยม โดยมีการวางแผน การด�ำเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน
และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง
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๓. ผลประเมิ น มาตรฐานกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ
อยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดยมีการวิเคราะห์ท�ำความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลในทุกขั้นตอน
๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดี
หรือดีเยี่ยม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาในระดับสูง
ระดับ ๒ พอใช้
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้
๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
พอใช้ ไม่มีการวางแผน การด�ำเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน
และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง
๓. ผลประเมิ น มาตรฐานกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ
อยู่ในระดับพอใช้ มีการวิเคราะห์ท�ำความเข้าใจเป้าหมายความต้องการของหลักสูตร
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การน�ำไปใช้ และการประเมินผล
แต่ขาดความถูกต้องสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับพอใช้
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ระดับ ๑ ปรับปรุง
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้หรือปรับปรุง
๒. ผลประเมิ น มาตรฐานกระบวนการบริ ห ารจั ด การของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาอยู ่ ใ น
ระดับพอใช้หรือปรับปรุง ไม่มีการวางแผน การด�ำเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
ผลการด�ำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง
๓. ผลประเมิ น มาตรฐานกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ
อยู่ในระดับพอใช้หรือปรับปรุง ไม่มีการวิเคราะห์ท�ำความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร
บริบทสถานศึกษา และบริบทในการศึกษาของชาติ ขาดความสมบูรณ์ในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ การน�ำไปใช้ และการประเมินผลในทุกขั้นตอน
๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ
พอใช้หรือปรับปรุง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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ส่วนที่ ๒
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๑๐. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
เป็ น ไปตามหลั ก การตั ด สิ น โดยอาศั ย ความเชี่ ย วชาญ (expert judgement) และ
การตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review)
โดยเที ย บกับเกณฑ์ห รือมาตรฐานที่ก�ำ หนดไว้ คณะกรรมการประเมิ นต้ อ งมี ค วามรู ้
อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพื่อให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง
๑๑. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมิน
ตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความส�ำคัญกับการประเมิน
เชิ ง คุ ณ ภาพ ผนวกกั บ การประเมิ น เชิ ง ปริ ม าณควบคู ่ กั น ไป การตั ด สิ น คุ ณ ภาพของ
สถานศึ ก ษาให้ ใช้ เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนผลงานหรื อ กระบวนการที่ ไ ม่ แ ยกส่ ว นหรื อ
แยกองค์ ป ระกอบในการก� ำ หนดคะแนนประเมิ น แต่ เ ป็ น การประเมิ น ในภาพรวม
ของผลการด�ำเนินงานหรือกระบวนการด�ำเนินงาน (holistic rubrics)
๑๒. การก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก�ำหนด
เป้าหมายและเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพื่อตรวจสอบ
และประเมินผลการด�ำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการด�ำเนินงาน
เพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด�ำเนินงานตามเป้าหมายที่ก�ำหนดตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา
๑๓. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการด�ำเนินงานตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีเป้าหมายการประเมินเพื่อการพัฒนา ลดภาระการ
จัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จ�ำเป็นในการประเมิน แต่ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือและ
สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ
๑๔. คณะที่ท�ำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษา
และประเด็นพิจารณาที่ก�ำหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนด�ำเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ของตน หลังประเมินแล้วให้แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (self-assessment report)
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๑๕. ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษา
ด�ำเนินการ โดย ๑) ให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒) ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน โดยที่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน และ ๓) ในการประเมิน
คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ ใช้ วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ
ที่หลากหลายและเหมาะสม
๑๖. ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท�ำรายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส�ำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา น�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานและหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เผยแพร่ ร ายงานต่ อ สาธารณชนและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
๑๗. โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้ยึดตามแนวทางที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดก�ำหนด ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยเนื้อหา ๔ ส่วน คือ ๑) ข้อมูลพื้นฐาน
๒) ผลประเมินตนเองของสถานศึกษา ๓) สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการ
การช่ ว ยเหลื อ และ ๔) ภาคผนวก สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของรายงานการประเมิ น ตนเอง
คือกระบวนการพัฒนาคุณภาพซึ่งหมายรวมถึง กิจกรรม/โครงการ/งานที่สถานศึกษา
ด�ำเนินการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ แนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา การมีเป้าหมาย
หรือรูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งทุกกิจกรรม/โครงการ/งาน
ส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
๑๘. ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน
๑๘.๑ ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทั้งในแง่มุมของภาระงาน โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหาร และ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และมีประสบการณ์เพียงพอ เพื่อการช่วยชี้แนะ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และตรงประเด็น เกิดประโยชน์
ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง
๑๘.๒ ผู ้ ป ระเมิ น ควรวิ เ คราะห์ อ ภิ ป รายด้ ว ยใจเป็ น กลาง โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล
หลักฐานที่เก็บรวบรวมจากหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมิน
การด�ำเนินงานที่ผ่านมา (อาจพิจารณาย้อนหลัง ๓ ปี) ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด
๑๘.๓ สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้รับ
ข้อชี้แนะ ค�ำแนะน�ำ  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติ
ได้จริง ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรรู้ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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๑๘.๔ การก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น ให้สถานศึกษา
ก�ำหนดได้เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของ
การด�ำเนินงาน เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน
เช่ น แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา แผนการเรี ย นรู ้ บั น ทึ ก หลั ง สอน
รายงานประชุม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน ไม่ใช่การสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๑๘.๕ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในส่ ว นของการสั ง เกตและสั ม ภาษณ์ นั้ น ควรกระท� ำ
ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง ต้ อ งสร้ า งความรู ้ สึ ก เป็ น มิ ต รมากกว่ า การจั บ ผิ ด หรื อ
การกล่าวโทษ และควรพูดคุยสอบถามด้วยความสุภาพและสร้างความไว้วางใจ
เป็นอันดับแรก ก่อนที่จะสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
_____________________________
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ภาคผนวก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
___________________________
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก�ำหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย
ให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อน
จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ�ำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้ก�ำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
ให้ยึดหลักที่ส�ำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำกับ
ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก�ำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น หลั ก
ในการเทียบเคียงส�ำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก
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(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
___________________________
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
มีจ�ำนวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค�ำนวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท�ำงาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก�ำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก�ำหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

23

๒.๑ การวางแผนและด�ำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและด�ำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

คณะท�ำงานปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายไมเคิล เดวิด เชอบี้
ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
		
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หม่อมหลวงปริยดา ดิสกุล
ที่ปรึกษาคณะท�ำงานผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงส�ำลี
ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์
หน้าหน้าคณะท�ำงาน
นางปาริชาดิ ทัพภะสุด
คณะท�ำงาน
นายแพทย์ชัยชนะ นิ่มนวล
คณะท�ำงาน
แพทย์หญิงศุภรา เชาว์ปรีชา
คณะท�ำงาน
แพทย์หญิงปิยาภัสร์ จิตภิรมย์
คณะท�ำงาน
นางสาวผาณิดา วิทยวราวัฒน์
คณะท�ำงานและเลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.ดิเรก พรสีมา
ประธานกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานกรรมการ
ดร.อ�ำรุง จันทวานิช
กรรมการ
ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์
กรรมการ
นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์
กรรมการ
ดร.บุญชู ชลัษเฐียร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย กรรมการ
ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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คณะที่ปรึกษา
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา

คณะจัดท�ำเอกสาร
ดร.บุญชู ชลัษเฐียร
ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
นางเพ็ญนภา แก้วเขียว

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ สพฐ.
นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
นายภัทรแสน แสนยะมูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
นางสาวสุวณี พิมพกรรณ์ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา
นางสาวรุ่งทิวา งามตา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส�ำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางพงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข ข้าราชการบ�ำนาญ
ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นางสาวแสงมณี มีน้อย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการ
ส�ำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางสาวชฎาธาร มะลิลิล นักจัดการทั่วไปช�ำนาญการ
ส�ำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางสาวนันทิพา กงวิไล
หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นางสาวถวิล จันทร์สว่าง นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
นางสาววาสนา เครือมาศ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
นายมาโนช จันทร์แจ่ม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
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นายสมโภชน์ หลักฐาน

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ดร.กนกมนตร นาจวง
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
ดร.ชนกนาถ วงษ์ค�ำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
นางปัทมพร สุรกิจบวร
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
นางรัญญาภัทร์ อัยรา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
นางอภิวันทน์ พินทอง
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบศีรีขันธ์ เขต ๑
นายบุญเรือน ฉายศิริ
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
นายสมบัติ เนตรสว่าง
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
นายอัทธนีย์ ศันสนียกุล ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
นางน�้ำค้าง โตจินดา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘
นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐
นางสาวสุนทรี จันทร์ส�ำราญ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
นางพิฐชญาณ์ ไพรด�ำ
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน จังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
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ดร.ศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดเจ้าปลุก(เติมประชาสรรค์)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ดร.สุชาติ บรรจงการ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกมลศรี จังหวัดตรัง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
ดร.นันทิยา ทองหล่อ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองนา จังหวัดลพบุรึ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรึ เขต ๑
ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
นางปราณี หนูขาว
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม จังหวัดชลบุรี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดล�ำพูน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕
นางโสภา ชวนวัน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐
นายวิทยา จิตเงิน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
		
นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก จังหวัดศรีสะเกษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
นางสุมนา เสือเอก
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุขฤทัย กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายธงชัย โคระทัต
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
นายสุพจน์ หว่านเงิน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
นายธีรวัฒน์ สมเพาะ
รักษาการผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลนาราม
จังหวัดนนทบุรี
ส�ำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายทวิช แจ่มจ�ำรัส
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสาคร จังหวัดสิงห์บุรี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
นางวิจิตรา  วันเลิศ
ครู โรงเรียนตะดอบวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ดร.อนุสรณ์ เกิดศรี
ครู โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม จังหวัดอุทัยธานี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
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ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

