๔

ประกาศโรงเรียนวัดเสด็จ
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
............................................................
โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึ กษา ประกอบกับ นโยบายการปฏิ รูป ระบบการทดสอบ การประเมิน การประกั น คุณ ภาพและการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนวัดเสด็จ จึงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ผูปกครอง และชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนวัดเสด็จ จึงประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
ตามเอกสารแนบท า ยประกาศนี้ เพื่ อ เป น เป าหมายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาระดั บ
การศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(นายจันทรเทพ ไทยชัยธรรม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดเสด็จ

(นายชํานาญ แสงจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเสด็จ

๕

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบทายประกาศโรงเรียนวัดเสด็จ
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
๑.๑ มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
๒.๑ ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
๒.๒ มีความมั่นใจและกลาแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย
๓.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน
๓.๓ เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา
๔.๑ สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
นํามาประยุกตใช ในการจัดประสบการณ
๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความแตกตาง
ระหวางบุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก

น้ําหนัก
(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
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น้ําหนัก
(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
๒
๒

ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการจัด
๒
ประสบการณ
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา
๒
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และผูปกครอง
๒
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย
๒
๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรอง เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก
๒
มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล
๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๓
๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓
๖.๓ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
๓
เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
๓
สถานศึกษา
๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
๓
๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัย
๓
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
๒
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมี
๔
ประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
๔
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๔
๗.๔ สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น
๔
๗.๕ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน
๔
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑
๘.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
๑
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ
๑
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
๐.๕

๒๐

๒๐

๕

๗

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

น้ําหนัก
(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม

ของสถานศึกษา
๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
๐.๕
การศึกษาอยางตอเนื่อง
๘.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๑
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๒.๕
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ๒.๕
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน
ของการศึกษาปฐมวัย
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนและจุดเนน
๓
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
๒
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
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ประกาศโรงเรียนวัดเสด็จ
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.........................................................
โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน เรื่อง กํ า หนดหลั กเกณฑ และแนวปฏิบั ติเกี่ย วกับ การประกัน คุ ณ ภาพภายใน ระดับ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบกับนโยบายการปฏิรปู ระบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนวัดเสด็จ จึงประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเอกสารแนบท ายประกาศนี้ เพื่ อเป น เปาหมายในการพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจันทรเทพ ไทยชัยธรรม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดเสด็จ

(นายชํานาญ แสงจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเสด็จ

๙

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบทายประกาศโรงเรียนวัดเสด็จ
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ให
ผูเกี่ยวของทุกฝายมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา
ดังนี้
๑) การประกัน คุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนที่ตองปฏิบัติงานตามภารกิจที่แตละคนไดรับ
มอบหมาย
๒) การประกัน คุ ณ ภาพมุ งพั ฒ นาการดําเนิน งานตามความรับ ผิดชอบของตนใหมีคุณ ภาพดียิ่งขึ้น
เพราะ ผลลการพัฒนาของแตละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา
๓) การประกันคุณภาพเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการ อยางตอเนื่อง ไมใชทําเพื่อเตรียมรับการประเมินเปนครั้งคราวเทานั้น
๔) การประกันคุณภาพตองเกิดความรวมมือของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมสามารถวาจางหรือ
ขอใหบุคคลอื่น ๆ ดําเนินการแทนได
๕) การประกันคุณภาพตองเกิดจากการยอมรับและนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ มีแนวคิดวา เปนมาตรฐาน ที่
สถานศึกษาปฏิบัติได ประเมินไดจริง กระชับ และจํานวนนอย แตสามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาไดจริง
ขอมูลที่เกิดประโยชนในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ดังนั้น การกําหนดมาตรฐานจึงเนนที่คุณภาพผูเรียน
คุณภาพครู คุณภาพผูบริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และใหมีความสอดคลองกับมาตรฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไดกําหนดมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน ประกอบดวย ๔ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
คําอธิบายของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุ ณ ภาพของผู เรี ย น หมายถึ ง ผลการเรี ย นรู ข องผู เรี ย นที่ แ สดงออกถึ ง ความรู
ความสามารถ ทั ก ษะตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และพั ฒ นาการในด านการอ าน คิ ด วิ เคราะห แ ละเขี ย น
สมรรถนะที่สําคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ ห ารและการจั ด การของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง การ
ดําเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครู และ บุคลากรทางการศึกษา
ดา นข อมู ล สารสนเทศ และด านสภาพแวดลอม โดยเปดโอกาสให ผูเกี่ย วของทุกฝายมี สวนรวมในการจัด
การศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจดานคุณภาพการศึกษา

๑๐

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และทองถิ่น ตามความสนใจ
ความตองการ และความถนัดของผูเรียน โดยใชวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหเกิด การเรียนรูเต็มตามศักยภาพ
ของผูเรียนแตละบุคคลสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม มีการตรวจสอบ และ ประเมินผลความรูความ
เขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการจัดการ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ที่เกิด จากการมีสวนรวม ของผูเกี่ยวของทุกฝาย
รวมรับผิดและรับชอบผลตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพได มาตรฐาน สงผลใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจ
ตอคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา
เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี ๔ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
๒. ระดับ ๓ ดี
๓. ระดับ ๒ พอใช
๔. ระดับ ๑ ปรับปรุง
รายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอยางการเก็บรวบรวมขอมูล
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ประเด็นพิจารณา
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑.๑.๑) ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ตาม
เกณฑของแตละระดับชั้น
๑.๑.๒) ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
๑.๑.๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑.๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๑.๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๑.๑.๖) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน
๑.๒ คุณลักษะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑.๒.๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ
กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีชองสังคม
๑.๒.๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
๑.๒.๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
๑.๒.๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม

๑๑

ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม
๒) ผูเรียนมีความสามารถในดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น ใน
ระดับดีเยี่ยม
๓) ผูเรียนมีความสามารถในดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม
๔) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหา
และนําไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม
๕) ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอยางเหมาะสมปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ
๖) ผู เรีย นมี ความกา วหน าจากพื้ น ฐานเดิมในแตล ะป ในดานความรูความเขาใจและทักษะตาง ๆ ตาม
หลักสูตร อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
๗) คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย
๘) ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติ ที่ดี พรอมที่จะศึ กษาตอในระดับชั้ นที่ สูงขึ้น หรือมีวุฒิภ าวะทาง
อาชีพ เหมาะสมกับชวงวัย
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) ผูเรีย นมี ความประพฤติด านคุ ณธรรม จริย ธรรม ค านิย ม จิต สังคม และจิตสํ านึกตามที่ สถานศึกษา
กําหนดปรากฏชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม
๓) ผู เรี ย นมี ค วามภาคภู มิ ใจในท อ งถิ่ น ในความเป น ไทย และเห็ น คุ ณ ค าเกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาไทยและ
แสดงออก ไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน
๔) ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธดี
๕) ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงเสมอ
๖) ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ
๗) ผูเรียนรูและมีวิธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รักแก
๘) ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทําสิ่งที่ไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีในครอบครับและชุมชนและสังคม
ระดับ ๓ ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) ผูเรียนมีความสามรถในการอานและเขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี
๒) ผูเรียนมีความสามารถในด านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น ใน
ระดับดี
๓) ผูเรียนมีความสามารถในดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
๔) ผูเรีย นมี ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห คิดวิจ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น และ
แกปญหาอยางเหมาะสม
๕) ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย
๖) ผูเรียนมีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในแตละป ในดานความรูความเขาใจ และทักษะตาง ๆ ตาม

๑๒

หลักสูตรมีแนวโนมสูงขึ้น
๗) คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย
๘) ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติ ที่ดี พรอมที่จะศึ กษาตอในระดับชั้ นที่ สูงขึ้น หรือมีวุฒิ ภ าวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับชวงวัย
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) ผู เรีย นมี ความประพฤติ ดา นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึ กตามที่ สถานศึ กษา
กําหนดปรากฏชัดเจน โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม
๓) ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยแสดงออก ได
อยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน
๔) ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธดี
๕) ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง
๖) ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ
๗) ผูเรียนรูและมีวิธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก
๘) ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทําสิ่งที่ไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม
ระดับ ๒ พอใช
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผูเรียน
๑) ผูเรียนมีความสามรถในการอานและเขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับผาน
๒) ผูเรียนมีความสามารถในด านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น ใน
ระดับผาน
๓) ผูเรียนมีความสามารถในดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับผาน
๔) ผูเรีย นมี ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห คิ ดวิจ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น และ
แกปญหา ในระดับผาน
๕) ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได
๖) ผูเรียนมีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในแตละป ในดานความรูความเขาใจ และทักษะตาง ๆ ตาม
หลักสูตรมีแนวโนมไมแนนอนในแตละป
๗) คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนไมมีพัฒนาการแตมีความพยายามในการยกระดับผล การ
ทดสอบระดับชาติใหสูงขึ้น
๘) ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติ ที่ดี พรอมที่จะศึ กษาตอในระดับชั้ นที่ สูงขึ้น หรือมีวุฒิภ าวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับชวงวัย
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) ผู เรีย นมี ความประพฤติ ดา นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึ กตามที่ สถานศึ กษา
กําหนดปรากฏไมชัดเจน
๒) ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓) ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย และแสดงออกไดอยางเหมาะสม
๔) ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธดี
๕) ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง
๖) ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ
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๗) ผูเรียนรูและมีวิธกี ารปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก
๘) ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทําสิ่งที่ไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม
ระดับ ๑ ปรับปรุง
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) ผูเรียนมีความสามรถในการอานและเขียนไดไมเหมาะสมกับระดับชั้น ทําใหเปนปญหาตอการเรียนรู
๒) ผูเรียนมีความสามารถในดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมเหมาะสมตามระดับชั้นทํา
ใหเปนปญหาตอการเรียนรู
๓) ผูเรียนมีความสามารถในดานการคิดคํานวณไมเหมาะสมกับระดับชั้น ทําใหเปนปญหาตอการเรียนรู
๔) ผูเรียนไมสามารถตอบคําถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาได
๕) ผูเรียนไมสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได
๖) ผูเรียนไมมีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมดานความรู ความเขาใจและทักษะตาง ๆ ตามหลักสูตร ในแต
ละป
๗) คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนไมมีพัฒนาการและไมมีความพยายามในการยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติใหสูงขึ้น
๘) ผูเรียนไมพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) ผู เรีย นมี ความประพฤติ ดา นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึ กตามที่ สถานศึ กษา
กําหนดปรากฏไมชัดเจน
๒) ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓) ผูเรียนไมมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย
๔) ผูเรียนไมยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่นและมีมนุษยสัมพันธดี
๕) ผูเรียนไมมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง
๖) ผูเรียนไมรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีได
๗) ผูเรียนไมรูและไมมีวิธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก
๘) ผูเรียนวางเฉยตอการกระทําสิ่งไมถูกตอง
การเก็บรวบรวมขอมูล
๑. ตรวจสอบเอกสารที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจากขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ เชน แบบสรุปผล
การอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผูเรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทึกการอาน แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถ ในการอาน คิด วิเคราะหและเขียน โครงงาน ชิน้ งาน บันทึกการทํางาน รายงานสรุปผล การ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน รองรอยการจัดกิจกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะ ทางรางกาย
อารมณ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม
๒. สังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียน เชน ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร การใชอินเตอรเน็ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะทอนคุณลักษณะและคานิยมของผูเรียนตามที่สถานศึกษากําหนด
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เชน การเขาแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว ฯลฯ และพฤติกรรมการทํางาน
รวมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวมกันแกไขปญหา ฯลฯ
๓. สัมภาษณผูเรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย เชน นักเรียนรูสึกอยางไรที่เกิด
เปนคนในทองถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจในสิ่งใดบางในทองถิ่น นักเรียนชอบหรือไมชอบ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ประเด็นพิจารณา
๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน
ทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
๒.๒) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาคูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
๒.๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ
๒.๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรูอยางมี คุณภาพ
๓. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพและ ไดมาตรฐาน
๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
๑. สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่นอยางชัดเจน
๒. สถานศึ กษามี แผนและดํ า เนิ น งานพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารและการจัดการศึก ษาที่มี ความเหมาะสม
ครอบคลุมประเด็นหลักตอไปนี้
๒.๑ พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ทุกคน และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
๒.๒ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ มี ค วามรู ค วามสามารถและทั ก ษะตาม
มาตรฐาน ตําแหนง
๒.๓ บริ ห ารจั ด การข อ มู ล สารสนเทศที่ มี ค วามถู ก ต อ ง ครบถ ว น ทั น สมั ย นํ า ไปประยุ ก ต ใช ได และ
ดําเนินการอยางเปนระบบ
๒.๔ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
๓. ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและมีเครือขายความรวมมือในการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา ใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน
๔. สถานศึกษากํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสมชัดเจน และ เปด
โอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม
ระดับ ๓ ดี
๑. สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติและ
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สอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่นอยางชัดเจน
๒. สถานศึ กษามี แผนและดํ า เนิ น งานพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารและการจัดการศึก ษาที่มี ความเหมาะสม
ครอบคลุมประเด็นหลักตอไปนี้
๒.๑ พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๓ บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได
๒.๔ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ดี
๓. ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและมีเครือขายความรวมมือในการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน
๔. สถานศึกษากํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสมชัดเจน
ระดับ ๒ พอใช
๑. สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น แตขาดความชัดเจน
๒. สถานศึ กษามี แผนและดํ า เนิ น งานพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารและการจัดการศึก ษาที่มี ความเหมาะสม
ครอบคลุมประเด็นหลักตอไปนี้
๒.๑ พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียน และมีการดําเนินการ
๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถมาตรฐานตําแหนง
๒.๓ บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง หรือครบถวน ทันสมัย หรือนําไปประยุกตใชได
๒.๔ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ดี
๓. ผูเกี่ยวของมีสวนรวมและมีเครือขายความรวมมือในการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาอยูในระดับ
นอย
๔. สถานศึกษากํากับ ติดตามและประเมิน ผลการบริห ารและการจัดการศึกษาแตไมเปนไปตามขั้น ตอน ที่
กําหนด
ระดับ ๑ ปรับปรุง
๑. สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ แตไม
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น ขาดความชัดเจน
๒. สถานศึกษามีแผนและดําเนิ นงานพัฒ นาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไมเหมาะสมและขาด
ความ ครอบคลุมประเด็นหลักตอไปนี้
๒.๑ พัฒนาวิชาการไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หรือไมครบทุกคน และดําเนินการอยางไมเปนรูปธรรม
๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถตามหนาที่
๒.๓ จัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน แตไมทันสมัย และไมมีการนําไปประยุกตใช
๒.๔ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ไมดีและไมกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู
๓. ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับนอยมาก
๔. ไมมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

๑๖

การเก็บรวบรวมขอมูล
๑. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําป แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒ นาครู/บุคลากร แผนการกํากับนิเทศ
ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดลอม ฯลฯ
๒.สัมภาษณคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน และผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ
การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษา เชน กระบวนการไดมาของเปาหมาย วิสัยทัศน
พันธกิจ ทําอยางไรบาง มีขั้นตอนอยางไร การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจดําเนินการอยางไร ใครมี
สวนเกี่ยวของบาง สถานศึกษามีการดําเนินการสรางความเขาใจตรงกันระหวางผูบริหาร ครู และ ผูเกี่ยวของ
อยางไร สถานศึกษานําแผนไปสูการปฏิบัติอยางไร สถานศึกษาแบงบทบาทหนาที่ผูรับผิดชอบ ในการปฏิบัติ
ตามแผนอย า งไร ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งเข า มามี ส ว นร ว มต อ ผลการดํ า เนิ น การสถานศึ ก ษาหรื อ ไม อย า งไร
สถานศึกษามีเครือขายในการท างานกับใคร/หนวยงานใดบางและมีสวนรวมอยางไร สถานศึกษา มีการกํากับ
ติดตามและวิธีการประเมินผลการดําเนินงานอยางไร ฯลฯ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม
๑.๑ ผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ และ
ความถนัดเปนรายบุคคลอยางเปนรูปธรรมทั้งระบบ
๑.๒ เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สรุปองค
ความรู และสามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี
๑.๓ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปนทําเปน รัก
การอาน และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
๑.๔ ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ
๑.๕ ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอ
การเรียนรู
๑.๖ ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น
๒.๑ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
๒.๒ ชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม และ
ตอเนื่อง
๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
๓.๑ ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง
๓.๒ มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ

๑๗

๓.๓ ใชเครื่องมื อและวิ ธีการวัดและประเมิ นผลที่ เหมาะสมกับ เปาหมายและการจัดการเรียนการสอน
๓.๔ นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล
๓.๕ ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง
ระดับ ๓ ดี
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม
๑.๑ ผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ และ
ความถนัดเปนรายบุคคล
๑.๒ เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สรุปองค
ความรู และสามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ได
๑.๓ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน รัก
การอาน และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง
๑.๔ ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ
๑.๕ ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอ
การเรียนรู
๑.๖ ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น
๒.๑ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
๒.๒ ชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
๓.๑ ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง
๓.๒ มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ
๓.๓ ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายและการจัดการเรียนการสอน
๓.๔ นักเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล
๓.๕ ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน
ระดับ ๒ พอใช
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม
๑.๑ ผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
๑.๒ เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยการคิดไดปฏิบัติจริง
๑.๓ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน รัก
การอาน และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง
๑.๔ ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ
๑.๕ ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม และสื่อการเรียน
๑.๖ ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น
๒.๑ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ ชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น หรือรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

๑๘

๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียน
๓.๑ ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง
๓.๒ มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน
๓.๓ ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายและการจัดการเรียนการสอน
๓.๔ ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน
ระดับ ๑ ปรับปรุง
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ไมสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม
๑.๑ ผูเรียนไมมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดเปนรายบุคคล
๑.๒ ไมจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน
และรักการอาน
๑.๓ ผูเรียนไดเรียนรูโดยไมเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ
๑.๔ ผูเรียนไมมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม และสื่อการเรียน
๑.๕ ผูเรียนไมมีการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ไมยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น
๒.๑ ไมจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ ชุมชนไมมีบทบาทในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น หรือรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนไมเปนระบบ และไมมีประสิทธิภาพ
๓.๑ ไมประเมินผูเรียนจากสภาพจริง
๓.๒ ตรวจสอบและประเมินอยางไมเปนระบบ
๓.๓ นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของไมมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล
๓.๔ ไมใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนไมนําไปใชพัฒนาตนเอง
การเก็บรวบรวมขอมูล
๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ เชน หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู บันทึกผล หลัง
สอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู สมุดการบาน ที่แสดงให
เห็นการใหขอมูลยอนกลับ ชิ้นงานหรือผลของนักเรียน/แฟมสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และ แหลงเรียนรู
ฯลฯ
๒. สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เชนการใชคําถามที่หลายหลายระดับ
เพื่อสงเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส การมอบหมายงานของครู ปฏิสัมพันธของครูผูเรียน เชน
ความเปนกันเองของครูกับผูเรียน การสนทนาโตตอบของครูกับผูเรียน พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน เชน
ความกระตือรือรนในการเรียน การมีสวนรวมของผูเรียน ความในใจในการรวมกิจกรรม สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ต อการเรีย นรู การจั ดกิ จกรรมที่ ให ผูเรีย นปฏิบัติจ ริง กิจ กรรมการแลกเปลี่ย นเรีย นรูของผูเรีย น กิจ กรรม
ตอบสนองความสนใจของผูเรียนในแตละกลุม ฯลฯ
๓. สัมภาษณ นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เชน นักเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม อยางไร นักเรียนไดรวมกําหนดเกณฑการประเมินงาน/ชิ้นงานตาง ๆ หรือ

๑๙

รว มประเมิ น ผลการเรีย นหรือ ไม อย างไร นั กเรีย นชอบเรีย นวิช าอะไร เพราะเหตุใด ครูใช วิธีก ารวัด และ
ประเมินผลความรูความเขาใจของผูเรียนดวยวิธีการใดบาง ฯลฯ

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ประเด็นพิจารณา
การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งขึ้น
ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน อยางเปน
รูปธรรม มีขั้นตอนอยางชัดเจน และมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ
๒. ผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา
เปนอยางดี
๓. พอแม ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทองถิ่น และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจ ตอระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ระดับ ๓ ดี
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน อยางเปน
รูปธรรม มีขั้นตอนอยางชัดเจน และมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ
๒. ผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๓. พอแม ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทองถิ่น และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจ ตอระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ระดับ ๒ พอใช
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒. ผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๓. พอแม ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทองถิ่น และผูมีสวนเกี่ยวของคอนขางมั่นใจ ตอระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ระดับ ๑ ปรับปรุง
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ไมสงผลตอคุณภาพผูเรียน ไมเปน
รูปธรรม ขาดความชัดเจน และไมมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ
๒. ผูเกี่ยวของไมใหความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๓. พอแม ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทองถิ่น และผูมีสวนเกี่ยวของไมมีความมั่นใจ ตอ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

๒๐

การเก็บรวบรวมขอมูล
๑. ตรวจสอบเอกสารเกี่ ย วกั บ การวางระบบและการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป รูปแบบหรือกระบวนการ ที่
ใชดําเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ
๒. สัมภาษณนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา พอแม ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ทองถิ่น และผูมีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการวางระบบและดําเนินงาน ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เชน ทานมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการของ สถานศึกษา
การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ใหตัดสินจากผลการประเมิน ๔ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โดยการนําผลการประเมินรายมาตรฐานเหลานั้น มาพิจารณาเปนภาพรวมเพื่อตัดสินระดับ คุณภาพ
ของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผูเรียนมีผลประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของ คาเฉลี่ยผล
การทดสอบระดั บ ชาติ สู ง ขึ้ น มี ค วามสามารถในการอ า นและเขี ย น สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดคํานวณ มีความสามารถในการคิด ใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได
ดี และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม จิตสํานึก ตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจน
๒. ผลการประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยูใน ระดับดี
เยี่ยม
๓. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีผลประเมินอยูใน ระดับดี
เยี่ยม
๔. ผลประเมิน มาตรฐานระบบประกั นคุณ ภาพภายในที่ มีป ระสิทธิผ ลมีผ ลประเมิน อยูในระดับ ดีเยี่ยม โดย
ผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาเปน
อยางดี และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอระบบการบริหารและ การจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ระดับ ๓ ดี
๑. ผลประเมิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพของผู เรี ย นมีผ ลประเมิน อยูในระดับ ดีห รือดีเยี่ย ม โดยมีพั ฒ นาการ ของ
คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอานและเขียน สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดคํานวณ มีความสามารถในการคิด ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี
และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจน

๒๑

๒. ผลการประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยูใน ระดับดี
หรือดีเยี่ยม
๓. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีผลประเมินอยูใน ระดับดี
หรือดีเยี่ยม
๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยูในระดับดีหรือ ดีเยี่ยม
และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ในระดับสูง
ระดับ ๒ พอใช
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผูเรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหาร สถานศึกษา
มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานระบบ การประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล ดานใดดานหนึ่งอยูในระดับพอใช
ระดับ ๑ ปรับปรุง
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผูเรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหาร สถานศึกษา
มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานระบบ การประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล ดานใดดานหนึ่งอยูในระดับปรับปรุง
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๑. หลักการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเปนไป
ตามหลั ก การตั ด สิ น ใจโดยผู เ ชี่ ย วชาญ (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมิ น โดย
คณะกรรมการประเมิ น ในระดั บ เดี ย วกั น (peer review) โดยเทีย บกับ เกณฑห รือมาตรฐานที่กําหนดไว ผู
ประเมินตองมีความรูอยางรอบดานและวิเคราะหขอมูลรวมกันในคณะกรรมการผูประเมินเพื่อการตัดสินให
ระดับคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งจะไมใชการใหคะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง
๒. การประเมินคุณภาพภายในเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่ตองตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แทจริง โดยใหความสําคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ การตัดสินคุณภาพของ
สถานศึกษาให ใชเกณฑ การให คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ ไม แยกสว นหรือแยกองค ป ระกอบในการ
กําหนดคะแนนประเมิน แตเปนการประเมินในภาพรวมของผลการดําเนินงานหรือกระบวนการดําเนินงานใน
ภาพรวม (Holistic Rubrics)
๓. การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายในของสถานศึกษา ใหสถานศึกษากําหนดเปาหมายและ
เกณฑ การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ภารกิ จของสถานศึกษา โดยให ยึดหลักการดํ าเนิ นงานเพื่ อพัฒ นา และสะทอนคุณ ภาพการดํ าเนิน งานตาม
เปาหมายที่กําหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๔. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเนนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษที่เกิดจาก
การปฏิ บัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence based) โดยเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ที่
เหมาะสมและสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน และมีเปาหมาย
การประเมินเพื่อการพัฒนา (Evaluation and Development) ลดภาระการจัดเก็บขอมูลและเอกสาร ที่ไม

๒๒

จํ าเป น ในการประเมิ น มี ค วามน าเชื่ อถื อและสามารถตรวจสอบผลการประเมิ น ได ต ามสภาพบริบ ท ของ
สถานศึกษานั้น ๆ
๕. ใหผูทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาดําเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและประเด็นที่กําหนด แจงผลการประเมินและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒ นา
คุณภาพการศึกษา และสรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment)
๖. ขอควรปฏิบัติของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๖.๑. ศึกษามาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการประเมิน วิธีการตัดสินระดับคุณภาพ วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และคูมือสําหรับผูประเมิน คุณภาพการศึกษา
ภายในใหเขาใจอยางถองแท
๖.๒ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาลวงหนา เชน รายงานการประเมิน
ตนเอง ของหน วยงาน ผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาภายวนของหนวยงานรอบปที่ผานมา พรอมสรุป
ขอเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาหนวยงานเพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน
๖.๓ ผูประเมินมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานเต็มความรู
ความสามารถ ของตนและรับฟงความคิดเห็นจากคณะผูประเมินที่ไปประเมินดวยกันไมควรถือความคิดของ
ตนเองเปนหลัก
๖.๔ ใหขอเสนอแนะที่ชัดเจนตอสถานศึกษาอยางมีคุณคา สามารถนําไปใชประโยชนได
๖.๕ เขียนรายงานการประเมินตนเองอยางมีคุณคารวมทั้งเลือกใชภาษาที่เหมาะสม ถูกตอง
๖.๖ แสวงหาความรูใหมอยูเสมอเพื่อใหเขาใจบริบท เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ
ตางๆ ที่สถานศึกษานํามาใช
๖.๗ กําหนดระยะเวลาที่ใชในการประเมินใหเหมาะสมตามสภาพการดําเนินงานของ
สถานศึกษา และใช วิธีการเก็บ รวบรวมขอมู ลตามสภาพจริง เชน การสอบถาม การสังเกต การสั มภาษณ
ตรวจสอบเอกสารและชิ้นงานเดิม เพื่อสดการใชกระดาษจํานวนมาก
๖.๘ ไมสรางเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการประเมินนอกเหนือจากเอกสารที่เปน
รองรอย การดําเนินงานตามปกติ
๗. ใหสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
๗.๑ ใหมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยางนอย ๓ คน ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่หนวยงานตนสังกัดขึ้นทะเบียนไวอยานอย ๑ คน เขามามีสวนรวม ในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๗.๒ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชวิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
๘. สถานศึกษาควรกําหนดขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้
๘.๑ ขั้นตอนกอนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๘.๑.๑ ศึกษา ทําความเขาใจ วางแผนกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
ตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๘.๑.๒ วิเคราะหมาตรฐาน เกณฑการประเมิน กําหนดวิธีการประเมิน แหลงขอมูล
แนวคําถาม เพื่อเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล
๘.๑.๓ ชี้แจงขั้นตอน วิธีการประเมินแกผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของ
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๘.๒ ขั้นตอนระหวางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๘.๒.๑ เก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการและแหลงขอมูลที่กําหนด ทั้งนี้ ใหใชวิธีการ
และแหลงขอมูล ที่หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา เหมาะสมและเพียงพอตอประเด็นพิจารณา
๘.๒.๒ ใหระดับคุณภาพการประเมินโดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ขอมูลที่เก็บ
รวบรวมได และเทียบกับเกณฑที่กําหนด
๘.๓ ขั้นตอนหลังการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๘.๓.๑ สรุ ป และเขี ย นรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา
๘.๓.๒ เผยแพร ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาแก
ผูเกี่ยวของ
ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา และหนวยงานระดับตนสังกัด
๘.๓.๓ นําผลการประเมินคุณภาพภายในไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา
๙. ใหสถานศึกษาสรุปและจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึ ก ษาที่ ส ะท อ นคุ ณ ภาพผู เรี ย นและผลสํ า เร็ จ ของการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา นํ า เสนอรายงานต อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตนสังกัด เผยแพรรายงานตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป
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ประกาศโรงเรียนวัดเสด็จ
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
-------------------------------------โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา ระดับ การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง ให ใช
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดเสด็จ มีคุณภาพและไดมาตรฐาน จึง
กําหนดคาเปาหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา ๒๕๖๑ ตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงชื่อ

(นายชํานาญ แสงจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเสด็จ
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การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดเสด็จ ปการศึกษา ๒๕๖๑
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
๑.๑ มีน้ําหนัก สวนสูง เปนไปตามเกณฑ
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงตอภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
๒.๑ ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
๒.๒ มีความมั่นใจและกลาแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอ แม ครูอาจารย
๓.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน
๓.๓ เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา
๔.๑ สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

มาตรฐาน / ตัวบงชี้
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

คาเปาหมาย
( รอยละ / ระดับคุณภาพ )
ระดับดีเยี่ยม
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๘๕ ไดระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
รอยละ ๘๕ ไดระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ ๘๕ ไดระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๘๕ ไดระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ ๘๕ ไดระดับดีมากขึ้นไป

คาเปาหมาย
( รอยละ / ระดับคุณภาพ )
ระดับดีมาก
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๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดประสบการณ
๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลอง
กับความแตกตางระหวางบุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยทางบวก
๕.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย
และสรุปรายงานผลการพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพื่อใชประโยชนในการ
พัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
๖.๓ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสว นรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย

รอยละ ๘๕ ไดระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ ๘๕ ไดระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๘๕ ไดระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีเยี่ยมขึ้นไป
รอยละ ๘๕ ไดระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ ๘๕ ไดระดับดีมากขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีเยี่ยม
คาเปาหมาย
( รอยละ / ระดับคุณภาพ )
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีมาก
ระดับดีเยี่ยม

๒๗

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และ
ทองถิ่น
๗.๕ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ
๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๘.๒ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา
๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
๘.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลกร
ในสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศนและจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
คาเปาหมาย
( รอยละ / ระดับคุณภาพ )
ระดับดีมาก
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

๒๘

การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดเสด็จ ปการศึกษา ๒๕๖๑
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

คาเปาหมาย
(ระดับคุณภาพ)

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ตาม
เกณฑของแตละระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา
๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน
๗) ผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาการศึกษาคนควาอิสระ
๘) ผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม
๕) มีคุณลักษณะอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๖) มีคุณลักษณะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
๑) การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียน
รอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม

ดี
ดี

มาตรฐาน / ตัวบงชี้
๒.๒ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ

ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
คาเปาหมาย
(ระดับคุณภาพ)
ดี

๒๙

๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๓) การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
๔) การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม
๒) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น
๓) การตรวจสอบและประเมินความรูค วามเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ
๔) การใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑) การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ใหดียิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

หมายเหตุ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑
๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย ใหประเมินตามแนวทางประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ยังคงใชมาตรฐานเดิม ๑๑ มาตรฐาน
๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหประเมินตามคูมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใชมาตรฐานใหม ๔ มาตรฐาน
๓. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในที่กําหนดของแตละระดับ ดังนี้

ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐
๕
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙
๔
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙
๓
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙
๒
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙
๑

แปลผล
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ

แปลผล

๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๓๐

คําสั่งโรงเรียนวัดเสด็จ
ที่ ๖๕ / ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สําหรับจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
-----------------------------------------ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหสถานศึกษาตองมีการประเมินภายใน
และจัด ทํ ารายงานเป น ประจํ าทุ กป และเป ดเผยใหห นวยงานที่เกี่ย วของและประชาชนไดรับ ทราบ ดังนั้น
โรงเรียนจึงตองจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)ซึ่งเปนการสื่อสารให
ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงความกาวหนาและผลการดําเนินงานจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และในปการศึกษานี้โรงเรียนตองจัดทําบทสรุปการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอ สมศ. สําหรับการประเมินภายนอก โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ สพฐ.กําหนด ประกอบดวยมาตรฐาน ๔ดาน ไดแก มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหการประเมิน
คุณภาพภายการศึกษา สําหรับจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และ
รองรับการประเมินภายนอก เปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนจึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่อํานวยความสะดวก นิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และการ
จัดทําขอมูลเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ประกอบดวย
๑.๑ นายชํานาญ แสงจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางกัญชพร ชาติทอง
หัวหนาฝายวิชาการ
กรรมการ
๑.๓ นางสาวพิราลักษณ ระวังวงศ
หัวหนาบริหารงบประมาณ
กรรมการ
๑.๔ นายชํานาญ แสงจันทร
หัวหนาบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑.๕ นางนิธินาถ ทาคํา
หัวหนาบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
๑.๖ นางอนงค กุลเมือง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการจัดทําขอมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาดวยตนเองและจัดทําขอมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ สพฐ.กําหนด
๔ มาตรฐานเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบขอมูลและเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงเพื่อแสดงตอคณะกรรมการ
ประเมินภายนอก คณะกรรมการจําแนกตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ประกอบดวย
๑. นางเฉลิมขวัญ วิญญา
ครู
ประธานกรรมการ

๓๑

๒. นางอนงค กุลเมือง
ครู
กรรมการ
๓. นางโสภา วงศวัง
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวพิราลักษณ ระวังวงศ
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวจุรีรัตน จิตหาญ
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวสุพิชญา เสนาปา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาประกอบดวย
๑. นางกัญชพร ชาติทอง
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิภาวี แตมไว
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวพรทิพย ลวงคํา
ครู
กรรมการ
๔. นางนิธินาถ ทาคํา
ครู
กรรมการ
๕. นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย
๑. นางอนงค กุลเมือง
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางกัญชพร ชาติทอง
ครู
กรรมการ
๓. นางเฉลิมขวัญ วิญญา
ครู
กรรมการ
๔. นางนิธินาถ ทาคํา
ครู
กรรมการ
๕. นายพัฒนพงษ ฟูใจ
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวโสภา วงศวัง
ครู
กรรมการ
๗. นางสาวพิราลักษณ ระวังวงศ
ครู
กรรมการ
๘. นางสาวจุรีรัตน จิตหาญ
ครู
กรรมการ
๙. นางสาวเบญจวรรณ ตะเครือ
ครู
กรรมการ
๑๐. นางสาวสุพิชญา เสนาปา
ครู
กรรมการ
๑๑. นางสาวพรทิพย ลวงคํา
ครู
กรรมการ
๑๒. นางสาววิภาวี แตมไว
ครู
กรรมการ
๑๓. นางสาวนงลักษณ ทิพยอุด
ครู
กรรมการ
๑๔. นางสาวปยฉัตร ยาบัว
นักศึกษาฝกประสบการณฯ
กรรมการ
๑๕. นางสาวอัจฉรา ทอนสาย
นักศึกษาฝกประสบการณฯ
กรรมการ
๑๖. นายพินิจ วรรณคํา
นักศึกษาฝกประสบการณฯ
กรรมการ
๑๗. นางสาวดาริกา กันทะวงศ
นักศึกษาฝกประสบการณฯ
กรรมการ
๑๘. นางสาวณิชชา ชอบธรรม
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๙. นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒๐. นางสาวดลฤทัย กลั่นภูมิศรี
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลประกอบดวย
๑. นางกัญชพร ชาติทอง
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุพิชญา เสนาปา
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวจุรีรัตน จิตหาญ
ครู
กรรมการ
๔. นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการจัดทําขอมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

๓๒

หนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาดวยตนเองและจัดทําขอมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ สพฐ.กําหนด
๑๑ มาตรฐานเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ตรวจสอบข อ มู ล และเตรี ย มเอกสารหลั ก ฐานอ า งอิ ง เพื่ อ แสดงต อ
คณะกรรมการประเมินภายนอก คณะกรรมการจําแนกตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. นางสาวจุรีรัตน จิตหาญ
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนงลักษณ ทิพยอุด
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวณิชชา ชอบธรรม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self AssessmentReport : SAR) มี
หนาที่ประสานงาน รวบรวมขอมูลผลการประเมินตนเอง รวมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สพฐ.กําหนด และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบดวย
๔.๑ นางสาวสุพิชญา เสนาปา
ครู
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวณิชชา ชอบธรรม
ครู
กรรมการ
๔.๓ นางสาวพรทิพย ลวงคํา
ครู
กรรมการ
๔.๔ นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ขอใหบุคลากรที่ไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด เพื่อใหเกิดความเรียบรอยตาม
วัตถุประสงค และเกิดผลดีตอทางราชการตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ลงชื่อ
(นายชํานาญ แสงจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเสด็จ

๓๓

ประกาศโรงเรียนวัดเสด็จ

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่ ป ระกาศกฎกระทรวงวาด วยระบบ หลั กเกณฑ และวิธีการประกัน คุณ ภาพการศึ กษา พ.ศ.
๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกําหนดหลักเกณฑ
และแนวปฏิบั ติเกี่ย วกับ การประกัน คุณ ภาพภายใน ระดั บ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กําหนดให
สถานศึกษา ระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานจั ด ให มีการประเมิ น คุณ ภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษาที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่หนวยงานตนสังกัดขึ้นทะเบียนไวอยางนอย ๑ ใน ๓ ของ
คณะกรรมการฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑
ในการนี้ โรงเรีย นวัดเสด็จ ไดกําหนดการประเมิน คุ ณภาพภายใน ในวัน ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๖๑
ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ดังนั้นเพื่อใหการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนไปตาม
กรอบการประเมินเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ระบบประกั น คุ ณ ภาพและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ ก ษา ป การศึ ก ษา
๒๕๖๐ ดังนี้
๑. นายชํานาญ แสงจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเสด็จ
ประธานกรรมการ
๒. นายประสิทธิ์ เตชะ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
๓. นายพิสิทธิ์ สุระวัง
ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๔. นางสาวเบญจวรรณ ตะเครือ ผูแทนผูปกครองนักเรียน
กรรมการ
๕. เด็กชายอธิบดี คลายกล่ํา
ตัวแทนนักเรียน
กรรมการ
๖. นางสาวสุพิชญา เสนาปา
ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ให ผูที่ไดรับ การแตงตั้งดังกลาวปฏิบั ติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการดําเนิ นการประเมินคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษาไดดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
สั่ง ณ วันที่

๒

มีนาคม
๒

มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ
(นายชํานาญ แสงจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเสด็จ

