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ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงาน 
ต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบใุห้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 โรงเรียนพิชัย จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับด าเนินงานตาม
นโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 
๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 โรงเรียนพิชัยขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วน
ร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับการพัฒนาในครั้งนี้และหวังว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการด าเนินงานใช้มาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 

โรงเรียนพิชัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิสัยทัศน์ 
“ความรู้ คู่คุณธรรม น าสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” 
  
อัตลักษณ์โรงเรียนพิชัย 

“ลูกหลานผู้กล้า พระยาพิชัยดาบหัก ” 
 
เอกลักษณ์โรงเรียนพิชัย 

“ลูกพิชัย กล้าหาญ เสียสละ กตัญญู ” 
 
ค่านิยมโรงเรียน 

ยึดหลักธรรมาภิบาล  ให้บริการสาธารณชน มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
 
พันธกิจโรงเรียนพิชัย 

๑. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานระดับสากล 
๒. ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ    
๓. เสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม วิถีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย  
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
๕. ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
๖. ส่งเสริมภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
เป้าประสงค์ 

๑. นักเรียนมีคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 

๑๒ ประการ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. สถานศึกษามีระบบการบริหารที่มีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
๕. บุคลากรในสถานศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างมีคุณภาพ 
๖. โรงเรียนมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลมีภาคร่วมพัฒนาของทุกภาคในสังคมในการบราหร

และจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. พัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเน้นทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
๓. จัดการศึกษาโดยยึดหลักความรู้ คู่คุณธรรม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
๔. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้

สื่อเทคโนโลยี 
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ

จัดการศึกษา 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื้อสัตย์ สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

นโยบายโรงเรียน 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน  
๒. ส่ ง เสริมการน า เทคโนโลยีมาใช้ ในการบริหารจัดการและพัฒนาสื่ อการเรียนการสอน  

ให้มีความทันสมัย 
๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล 
๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และเพ่ิมทักษะการอ่าน ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๖. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ตามแนววิถีพุทธและน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๗. ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เก่ียวข้องในการจัด

การศึกษา เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทุกด้าน 
๘. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
๙. ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือติดตามแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ 
๑๐. บริหารงบประมาณอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับโรงเรียน 



 

ภาพความส าเร็จ ( Success) 
ผู้เรียน : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นคนเก่ง 

สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รักการอ่านและการค้นคว้า มีทักษะการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข ตามแนววิถีพุทธ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบ
สานวัฒนธรรมไทย ภายใต้บริบทของสังคมโลกใหม่  มีศักยภาพและความสามารถในด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เพ่ือสร้างความรู้และน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

ครู  :  ครมูีการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม มี
การวัดและประเมินผลและน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ผู้บริหาร  : ใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
งานเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียน  : เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ผู้ปกครองและชุมชน  :  ศรัทธา เชื่อมั่นในคุณภาพให้การยอมรับและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิชัย 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  
การด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา เพื่อสร้างความม่ันใจด้านคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ 
ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้าง โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความ 
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการ 
จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิดจากการ มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ   
ระดับ 4  ดีเยี่ยม   
ระดับ 3  ดี 
ระดับ 2  พอใช้   
ระดับ 1  ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 
ประเด็นพิจารณา  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ  

แต่ละระดับชั้น  
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ    
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน   

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม     
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

    1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม  
    2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม 
ระดับชั้นในระดับดีเยี่ยม  
   3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม  
   4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
   5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  
    6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
    7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไป
ตาม เป้าหมาย  
    8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมี
วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่ 
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  



 

   2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
   3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญา
ไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
   4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี   
   5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง   
   6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ   
   7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
   8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 

ด ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี   
   2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม 
ระดับชั้น ในระดับดี  
   3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  
   4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม  
   5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย   
   6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
ต่าง ๆ ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น  
   7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตาม 
เป้าหมาย  
   8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมี
วุฒิภาวะ ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่ 
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
   2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
   3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญา
ไทย แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
   4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี   
   5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง   
   6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ   
   7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
   8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน
และ สังคม 
 
 



 

พอใช้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับผ่าน  
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม

ตามระดับชั้น ในระดับผ่าน  
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับผ่าน  
4) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 

แก้ปัญหา ในระดับผ่าน  
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้   
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม

หลักสูตร มีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละปี  
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการแต่มีความพยายามใน 

การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น   
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมี

วุฒิ ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่ 

สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน  
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม  
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี   
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง   
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ   
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 

ปรับปรุง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็น

ปัญหาต่อการเรียนรู้  
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เหมาะสม

กับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็น

ปัญหาต่อ การเรียนรู้ 
4) ผู้เรียนไม่สามารถตอบค าถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  



 

5) ผู้เรียนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้   
6) ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ 

ตาม หลักสูตรในแต่ละปี  
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการและไม่มีความพยายามใน

การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น  
8) ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่ 

สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน  
2) ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3) ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย  
4) ผู้เรียนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี   
5) ผู้เรียนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง   
6) ผู้เรียนไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได้   
7) ผู้เรียนไม่รู้และไม่มีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง ข่มเหงและรังแก  
8) ผู้เรียนวางเฉยต่อการกระท าสิ่งไม่ถูกต้อง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ประเด็นพิจารณา 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

อย่างมีคุณภาพ    
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน    
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา 

ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 
ความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้  
   2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
   2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง  
   2.3 บรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก 
กลุ่มเป้าหมาย  
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 



 

ดี 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา 
ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 
ความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้  
   2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
   2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   2.3 บรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และน าไปประยุกต์ใช้ได้  
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี  
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผล 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 

พอใช้ 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา 
ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน  
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้  
   2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผูเ้รียน และมีการด าเนินการ  
   2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง  
   2.3 บรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือทันสมัย หรือน าไป 
ประยุกต์ใช้ได้  
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี  
3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอยู่ 
ในระดับน้อย  
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตาม 
ขั้นตอนที่ก าหนด 

ปรับปรุง 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ขาดความชัดเจน  
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่เหมาะสม 
และขาดความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้  
   2.1 พัฒนาวิชาการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่างไม่เป็น
รูปธรรม  
   2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่  
   2.3 จัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัยและไม่มีการน าไปประยุกต์ใช้  
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  
3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก  
4. ไม่มีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
ประเด็นพิจารณา   

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม    
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น   
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   

   1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  
   1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี   
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง  
   1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชือ่มโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ   
   1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
   1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
   2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด 
การเรียนการสอน  
   2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ   
   3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
   3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ   
   3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัด 
การเรียนการสอน  
   3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
   3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 



 

ดี 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   
   1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล  
   1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้   
   1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง  
   1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชือ่มโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ   
   1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
   1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย  
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
   2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด 
การเรียนการสอน  
   2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ   
   3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
   3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ   
   3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ
เรียนการสอน  
   3.4 นักเรียนมีส่วนรว่มในการวัดและประเมินผล  
   3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

พอใช้ 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   
   1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม  
   1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง   
   1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง  
   1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชือ่มโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ   
   1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน   
   1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย  
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
   2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 
 
 
 



 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน   
   3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
   3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน   
   3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ
เรียนการสอน  
  3.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ปรับปรุง 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม   
  1.1 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล  
   1.2 ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
สรุปองค์ความรู้   
   1.3 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  
คิดเป็น ท าเป็น และรักการอ่าน   
   1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ  
   1.5 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน   
   1.6 ผู้เรียนไม่มีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย   
2. การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
   2.1 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   2.2 ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไม่เป็นระบบ และไม่มี
ประสิทธิภาพ 
   3.1 ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
   3.2 ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ  
   3.3 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
   3.4 ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนไม่น าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
 
ประเด็นพิจารณา   

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
  
ระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม 1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ   
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี    
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี 
ความมั่นใจ ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

ด ี 1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ   
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี 
ความมั่นใจ ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  

พอใช้ 1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
2. ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา  
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ค่อนข้างมั่นใจ ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  

ปรับปรุง 1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน ไม่เป็นรูปธรรม ขาดความชัดเจน และไม่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ   
2. ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา   
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม  
ให้ตัดสินจากผลการประเมิน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐาน ที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยน าผลการประเมิน
รายมาตรฐานเหล่านั้น  มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพ่ือตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ 
ดังนี้  

 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม 
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการ

ทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  

2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ใน ระดับดีเยี่ยม   
3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ ในระดับดีเยี่ยม   
4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดย

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

ระดับ 3  ดี 
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผล

การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถ สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  

2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ใน ระดับดีหรือดี
เยี่ยม  

3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ ในระดับดีหรือ
ดีเยี่ยม   

4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีหรือดีเยี่ยม 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ สถานศึกษาในระดับสูง 

ระดับ 2  พอใช้ 
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร สถานศึกษา 

มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในระดับพอใช้ 

ระดับ 1  ปรับปรุง 
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร สถานศึกษา 

มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


