
 
 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

ของ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 

 เพ่ือให้ทุกฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ จึงก าหนดการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 ๑) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่
แต่ละคนได้รับมอบหมาย  
 ๒) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้นเพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา  
 ๓) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ  อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราว
เท่านั้น  
 ๔) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต้องเกิดความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ไม่
สามารถว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่น ๆ ด าเนินการแทนได้  
 ๕) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต้องเกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนนวมินทราชูมัชฌิม  มีแนวคิดว่า  เป็นมาตรฐาน      
ที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง 
ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยได้ก าหนดมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประกอบ  ด้วย ๕ มาตรฐาน ดังนี้ 
 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่๕  คุณลักษณะตามค าขวัญของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. ค าอธิบายของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

หมายถึง การด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านคุณภาพการศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิ ด
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

หมายถึง การวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิด
จากการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที ่๕  คุณลักษณะตามค าขวัญของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 

หมายถึง  คุณภาพและลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ได้แก่          
รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  
ค าอธิบายค าขวัญของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 

รักษ์ศักดิ์ศรี  หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย เคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความ
จงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ   

มีคุณธรรม   หมายถึง  การยึดถือและปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนา มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
รักความสามัคคี  การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมตลอดทั้งต่อ
หน้าที่การงาน มีความประพฤติที่ตรงไปตรงมา รวมไปถึงการไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง  
ปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบเพ่ือท าหน้าที่ของตนเองให้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความ
ระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเองและสังคม 

น าวิชาการ  หมายถึง  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามศักยภาพของตนเอง มีการค้นคว้าหาความรู้
หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 



สืบสานงานพระราชด าริ  หมายถึงการศึกษา การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการ งาน หรือ โครงการ
พระราชด าริ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เพ่ือยังประโยชน์สุขให้กับตนเองและ
สังคมช่วยพัฒนาพ้ืนฐานชีวิตให้มั่นคง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
๒. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๔ ระดับ 
 ๒.๑ ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
 ๒.๒ ระดับ ๓ ดี 
 ๒.๓ ระดับ ๒ พอใช้ 
 ๒.๔ ระดบั ๑ ปรับปรุง 
๓. รายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
 ๑.๒ คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
     และวัฒนธรรมอันดีชองสังคม 
 ๒) ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
  ๒) ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น  

ในระดับดีเยี่ยม 
  ๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
  ๔) ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
  ๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอย่างเหมาะสมปลอดภัย           
      มีประสิทธิภาพ 
  ๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ  
      ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 



  ๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
  ๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ

เหมาะสมกับช่วงวัย 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด

ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออก

ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
  ๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  ๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงเสมอ 
  ๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
  ๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รักแก 
  ๘) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครับและชุมชนและสังคม 

ระดับ ๓ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑) ผู้เรียนมีความสามรถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี 
 ๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น  

ในระดับด ี
 ๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 
 ๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
 ๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
 ๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ตาม

หลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 ๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทาง

อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยแสดงออก

ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
 ๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 



 ๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
 ๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
 ๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
 ๘) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ระดับ ๒ พอใช้ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามรถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับผ่าน 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น               

ในระดับผ่าน 
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับผ่าน 
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา ในระดับผ่าน 
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ตาม

หลักสูตรมีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละปี 
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการแต่มีความพยายามในการยกระดับผล        

การทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทาง

อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน  

  ๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม    
  ๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  ๕) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
  ๖) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
  ๗) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
  ๘) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 

 

 

 

 

 



ระดับ ๑ ปรับปรุง 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามรถในการอ่านและเขียนได้ไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เหมาะสมตามระดับชั้นท า

ให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ 
๔) ผู้เรียนไม่สามารถตอบค าถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
๕) ผู้เรียนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
๖) ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร 
 ในแต่ละป ี
๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการและไม่มีความพยายามในการยกระดับผล

การทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
๘) ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา

ก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน  
๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓) ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 
๔) ผู้เรียนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
๕) ผู้เรียนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
๖) ผู้เรียนไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได ้
๗) ผู้เรียนไม่รู้และไม่มีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก   
๘) ผู้เรียนวางเฉยต่อการกระท าสิ่งไม่ถูกต้อง 
 

 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบสรุปผล
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทึกการอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการท างาน รายงานสรุปผล 
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะ 
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
 - สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด 
เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการท างาน
ร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การ่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เกิดเป็น
คนในท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจในสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่ชอบกับ 



มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 

   ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาคูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
 ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔  ดีเยี่ยม 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม

ครอบคลุมประเด็นหลัก ต่อไปนี้   
 ๒.๑ พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   
 ๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน

 ต าแหน่ง   
 ๒.๓ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ

 ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
   ๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๔. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน และ 
    เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 
 

 

 

 

 



ระดับ ๓ ด ี
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม

ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
   ๒.๑ พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๓ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้  
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
 ๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 
๔. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน  
 
ระดับ ๒ พอใช้ 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ    

และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม

ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
   ๒.๑ พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการด าเนินการ 
   ๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมาตรฐานต าแหน่ง 
   ๒.๓ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง หรือครบถ้วน ทันสมัย หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้  
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
๓. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
๔. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน          

ที่ก าหนด 
ระดับ ๑ ปรับปรุง 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ         

แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ขาดความชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่เหมาะสมและขาด

ความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
   ๒.๑ พัฒนาวิชาการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่างไม่เป็นรูปธรรม 
  ๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ 
   ๒.๓ จัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัย และไม่มีการน าไปประยุกต์ใช้  
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก 
๔. ไม่มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 



ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการก ากับนิเทศ 
ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น  กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ท าอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจด าเนินการอย่างไร  
ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการสถานศึกษาหรือไม่ 
อย่างไร สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษา  
มีการก ากับติดตามและวิธีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา    
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น    
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   ๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ  

 และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
   ๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

 สรุปองค ์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นท าเป็น  

 รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
    ๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
    ๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก  

 ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   ๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
   ๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

 และต่อเนื่อง 
 
 



๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
   ๓.๒ มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
   ๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
   ๓.๔ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
   ๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
ระดับ ๓ ดี 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   ๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ  

 และความถนัดเป็นรายบุคคล 
   ๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย            

 สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
   ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น           

 รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
   ๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
   ๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก  

 ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   ๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
   ๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
   ๓.๒ มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
   ๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
   ๓.๔ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
   ๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
 
ระดับ ๒ พอใช้ 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   ๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม 
   ๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง 
   ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิด เห็น คิดเป็น  

 ท าเป็น 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 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน 
   ๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
   ๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
 
ระดับ ๑ ปรับปรุง 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

๑.๑ ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
 และความถนัดเป็นรายบุคคล 
๑.๒ ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น  
 ท าเป็น และรักการอ่าน 
๑.๓ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
๑.๔ ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน 
๑.๕ ผู้เรียนไม่มีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
๒.๑ ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๒ ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไม่เป็นระบบ และไม่มีประสิทธิภาพ 
๓.๑ ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
๓.๒ ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ 
๓.๓ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
๓.๔ ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนไม่น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล  
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้ าน 
ที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลของนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่ อการเรียนการสอน และ
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
 - สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่นการใช้ค าถามที่หลายหลายระดับ
เพ่ือส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฏิสัมพันธ์ของครูผู้เรียน เช่น 
ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น 
ความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ความในใจในการร่วมกิจกรรม สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ



ต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจก รรม
ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินงาน/ชิ้ นงานต่างๆ หรือ
ร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ 
 
มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ประเด็นพิจารณา 
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ  ๔  ดีเยี่ยม 
๑.  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
     อย่างเป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๒.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 
     สถานศึกษาเป็นอย่างด ี
๓.  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจ 
     ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
ระดับ  ๓  ดี 
๑.  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
     อย่างเป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๒.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๓.  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจ 
     ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
ระดับ  ๒  พอใช้ 
๑.  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๒.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๓.  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างม่ันใจ 
     ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
ระดับ  ๑  ปรับปรุง 
๑.  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
     ไม่เป็นรูปธรรม  ขาดความชัดเจน  และไม่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๒.  ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๓.  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไมม่ีความม่ันใจ 
     ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 
 



ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รูปแบบหรือกระบวนการ
ที่ใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ 

-   สัมภาษณ์นักเรียน  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  เช่น  ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที ่๕  คุณลักษณะตามค าขวัญของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 

ประเด็นพิจารณา 
๑. รักษ์ศักดิ์ศรี 
      ๑) ความสามารถในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อรักษาชื่อเสียง และสมศักดิ์ศรีของการ
เป็นนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
      ๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง 
      ๓) การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีโดยมีส่วนในการรักษาสืบสาน และพัฒนาต่อยอดประเพณี วิถีวัฒนธรรม
ของชุมชนและของชาติ 
      ๔) การส่งเสริม สนับสนนุกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและ
สังคม 
๒. มีคุณธรรม 
      ๑) ความประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ       
      ๒) การปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 
      ๓) ความศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
      ๔) การปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ 
      ๕) ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
๓. น าวิชาการ 
      ๑)  ความสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม  
      ๒) ความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
      ๓)  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
๔. สืบสานงานพระราชด าริ 
      ๑)  ความสามารถในการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ  
     ๒)  การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 



ระดับคุณภาพ 
ระดับ  ๔  ดีเยี่ยม 
๑.รักษ์ศักดิ์ศรี 
     ๑.๑ ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือรักษาชื่อเสียง และสมศักดิ์ศรีของการเป็นนักเรียน
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
      ๑.๒ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องและมีหลักฐานในการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ชัดเจน 
      ๑.๓ ผู้เรียนร่วมกิจกรรมประเพณีโดยมีส่วนในการรักษาสืบสาน และพัฒนาต่อยอดประเพณี วิถีวัฒนธรรม
ของชุมชนและของชาติอย่างต่อเนื่องและมีหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ชัดเจน 
      ๑.๔ ผู้เรียนเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและมีหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ชัดเจน 
๒.มีคุณธรรม 
      ๒.๑ ผู้เรียนประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ โดยมีหลักฐาน/
ผลงานชัดเจน 
      ๒.๒ ผู้เรียนปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวต่อการกระท าผิดไม่ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเองโดยมีหลักฐาน/ผลงานชัดเจน 
      ๒.๓ ผู้เรียนมีความศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือโดยมีหลักฐาน/ผลงาน
ชัดเจน 
      ๒.๔ ผู้เรียนปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่นโดยมีหลักฐาน/ผลงานชัดเจน 
      ๒.๕  ผู้เรียนตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการท างานโดยมี
หลักฐาน/ผลงานชัดเจน 
      ๒.๖  ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๓.น าวิชาการ 
      ๓.๑ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเนื่องและมีหลักฐาน/ผลงานชัดเจน 
      ๓.๒ คร-ูบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับดีเยี่ยม 
      ๓.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล  ในระดับดเียี่ยม 
๔.สืบสานงานพระราชด าริ 
      ๔.๑  ผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตาม
จินตนาการได้โดยมีหลักฐาน/ผลงานชัดเจน 
    ๔.๒  ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันโดยมีหลักฐาน/ผลงานชัดเจน 



    ๔.๓  ผู้เรียนน าโครงการพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยมีหลักฐาน/ผลงานชัดเจน 

ระดับ  ๓  ดี 
๑.รักษ์ศักดิ์ศรี 
     ๑.๑ ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรักษาชื่อเสียง และสมศักดิ์ศรีของการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
      ๑.๒ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างสม่ าเสมอและมีหลักฐานในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
      ๑.๓ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี วิถีวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติอย่างสม่ าเสมอและมีหลักฐาน
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
      ๑.๔ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและมีหลักฐานใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
๒.มีคุณธรรม 
      ๒.๑ ผู้เรียนประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 
      ๒.๒ ผู้เรียนปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวต่อการกระท าผิดไม่ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
      ๒.๓ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
      ๒.๔ ผู้เรียนปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
      ๒.๕ ผู้เรียนตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
      ๒.๖ ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ือ
อยู่ในสังคมได้ 
๓.น าวิชาการ 
      ๓.๑ ผู้เรียนเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      ๓.๒ คร-ูบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับดี 
      ๓.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล  ในระดับดี 
๔.สืบสานงานพระราชด าริ 
      ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ 
    ๔.๒  ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
    ๔.๓  ผู้เรียนน าโครงการพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ระดับ  ๒  พอใช้ 
๑.รักษ์ศักดิ์ศรี 
     ๑.๑ ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรักษาชื่อเสียง และสมศักดิ์ศรีของการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
      ๑.๒ ผู้เรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นบางครั้ง 
      ๑.๓ ผู้เรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี วิถีวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติเป็นบางครั้ง 



      ๑.๔ ผู้เรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคมเป็นบางครั้ง 
๒.มีคุณธรรม 
      ๒.๑ ผู้เรียนประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน 
      ๒.๒ ผู้เรียนปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
      ๒.๓ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
      ๒.๔ ผู้เรียนปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
      ๒.๕  ผู้เรียนตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
      ๒.๖  ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
๓.น าวิชาการ 
      ๓.๑ ผู้เรียนเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      ๓.๒  คร-ูบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับพอใช้ 
      ๓.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล  ในระดับพอใช้ 
๔.สืบสานงานพระราชด าริ 
      ๔.๑  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ 
    ๔.๒  ผู้เรียนที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
    ๔.๓  ผู้เรียนน าโครงการพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ระดับ  ๑  ปรับปรุง 
๑.รักษ์ศักดิ์ศรี 
     ๑.๑ ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรักษาชื่อเสียง และสมศักดิ์ศรีของการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรตินวมินทราชูทิศไม่ชัดเจนและไม่มีหลักฐานในการอ้างอิง 
      ๑.๒ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไม่ชัดเจนและไม่มีหลักฐานในการ
อ้างอิง 
      ๑.๓ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี วิถีวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติ ไม่ชัดเจนและไม่มีหลักฐานใน
การอ้างอิง 
      ๑.๔ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม ไม่ชัดเจนและไม่มีหลักฐานใน
การอ้างอิง 
๒.มีคุณธรรม 
      ๒.๑ ผู้เรียนประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนไม่ชัดเจนและไม่มีหลักฐานในการอ้างอิง 
      ๒.๒ ผู้เรียนปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเองไม่
ชัดเจนและไม่มีหลักฐานในการอ้างอิง 
      ๒.๓ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
      ๒.๔ ผู้เรียนยังไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน ได้ครบทุกข้อที่
ก าหนด 
      ๒.๕  ผู้เรียนยังไมต่รงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 



      ๒.๖  ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
๓.น าวิชาการ 
      ๓.๑ ผู้เรียนไม่สามารถเลือกใช้สื่อในการแสวงหาความรู้ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
      ๓.๒ คร-ูบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับพอใช้ 
      ๓.๓ ผู้เรียนขาดการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล   
๔.สืบสานงานพระราชด าริ 
      ๔.๑  ผู้เรียนขาดความสามารถในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ 
    ๔.๒  ผู้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
    ๔.๓  ผู้เรียนน าโครงการพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันไม่ชัดเจนและไม่มีหลักฐานในการ
อ้างอิง 
 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รูปแบบหรือกระบวนการ
ที่ใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ 

- สัมภาษณ์นักเรียน  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.  การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม   
 ให้ตัดสินจากผลการประเมิน  ๕  มาตรฐาน  คือ   

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   
มาตรฐานที่  ๕  คุณลักษณะตามค าขวัญของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
โดยการน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น  มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพ่ือตัดสินระดับคุณภาพ

ของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ  ดังนี้  
ระดับคุณภาพ   
ระดับ  ๔  ดีเยี่ยม 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยมีพัฒนาการของ 
    ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  มีความสามารถในการอ่านและเขียน  สามารถสื่อสารทั้ง 
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สามารถในการคิดค านวณ  มีความสามารถในการคิด  ใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  จิตส านึก 
    ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
๒.  ผลการประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ใน 
     ระดับดีเยี่ยม 
๓.  ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ใน 
     ระดับดีเยี่ยม 
๔.  ผลประเมินมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
     โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
     ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและ 
     การจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
๕. ผลประเมินมาตรฐานคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศมีผลประเมิน
อยู่ใน ระดับดีเยี่ยม 
ระดับ  ๓  ดี 
๑.  ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม  โดยมีพัฒนาการ 
     ของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  มีความสามารถในการอ่านและเขียน  สามารถ 
     สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สามารถในการคิดค านวณ  มีความสามารถในการคิด   
     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     ค่านิยม  จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
๒.  ผลการประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ใน 
     ระดับดีหรือดีเยี่ยม 
๓.  ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ใน 
     ระดับดีหรือดีเยี่ยม 
๔.  ผลประเมินมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือ 
     ดีเยี่ยม  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
     ในระดับสูง 



๕. ผลประเมินมาตรฐานคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศมีผลประเมิน
อยู่ใน ระดับด ี
ระดับ  ๒  พอใช้ 
๑.  ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา  มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มาตรฐานระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล และ มาตรฐานคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนเฉลิม              
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  มีผลประเมิน ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในระดับพอใช้ 
 

ระดับ  ๑  ปรับปรุง 
๑.  ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา  มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมาตรฐานระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล และ มาตรฐานคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนเฉลิม              
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  มีผลประเมิน ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง 
 

 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๑. หลักการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไป
ตามหลักการตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review)  โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  ผู้
ประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในคณะกรรมการผู้ประเมินเพ่ือการตัดสินให้
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ซึ่งจะไม่ใช้การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 
 ๒. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง  โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ  การตัดสินคุณภาพของ
สถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการ
ก าหนดคะแนนประเมิน  แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงานใน
ภาพรวม (Holistic  Rubrics) 
 ๓. การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายและ
เกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา  โดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา  และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 ๔. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence  based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน  และมีเป้าหมาย
การประเมินเพ่ือการพัฒนา (Evaluation  and  Development) ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร 
ที่ไม่จ าเป็นในการประเมิน  มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบท 
ของสถานศึกษานั้นๆ 
 
 



๕. ให้ผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตาม 
มาตรฐานการศึกษาและประเด็นที่ก าหนด  แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  พัฒนา
คุณภาพการศึกษา  และสรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment) 

๖. ข้อควรปฏิบัติของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๖.๑. ศึกษามาตรฐาน  หลักเกณฑ์  วิธีการประเมิน  วิธีการตัดสินระดับคุณภาพ  วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล  รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  และคู่มือส าหรับผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

๖.๒  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาล่วงหน้า  เช่น  รายงานการประเมินตนเอง
ของหน่วยงาน  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายวนของหน่วยงานรอบปีที่ผ่านมา  
พร้อมสรุปข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

๖.๓ ผู้ประเมินมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ
ของตนและรับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้ประเมินที่ไปประเมินด้วยกันไม่ควรถือความคิดของ
ตนเองเป็นหลัก 

๖.๔ ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนต่อสถานศึกษาอย่างมีคุณค่า  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
๖.๕ เขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างมีคุณค่ารวมทั้งเลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ถูกต้อง 
๖.๖ แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอเพ่ือให้เข้าใจบริบท  เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน 

แบบต่างๆ  ที่สถานศึกษาน ามาใช้ 
๖.๗ ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินให้เหมาะสมตามสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา  

และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง  เช่น  การสอบถาม  การสังเกต   
การสัมภาษณ์  ตรวจสอบเอกสารและชิ้นงานเดิม  เพ่ือสดการใช้กระดาษจ านวนมาก 

๖.๘ ไม่สร้างเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการประเมินนอกเหนือจากเอกสารที่เป็นร่องรอย
การด าเนินงานตามปกติ 

 ๗. ให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดย   
 ๑)  ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย  ๓  คน  ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
 ภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่าน้อย ๑ คน  เข้ามามีส่วนร่วม 
 ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง   
 ๒)  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการ 
 และเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

 ๘. สถานศึกษาควรก าหนดขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดังนี้ 
๘.๑  ขั้นตอนก่อนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑) ศึกษา  ท าความเข้าใจ  วางแผนกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
 ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้  และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒) วิเคราะห์มาตรฐาน  เกณฑ์การประเมิน  ก าหนดวิธีการประเมิน  แหล่งข้อมูล  
 แนวค าถาม  เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓) ชี้แจงขั้นตอน  วิธีการประเมินแก่ผู้บริหาร  ครู  และผู้เกี่ยวข้อง 

๘.๒  ขั้นตอนระหว่างการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๑) เก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและแหล่งข้อมูลที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้ใช้วิธีการและแหล่งข้อมูล

ที่หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา เหมาะสมและเพียงพอต่อประเด็นพิจารณา 



๒) ให้ระดับคุณภาพการประเมินโดยพิจารณาจากเอกสาร  หลักฐาน  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
และเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

๘.๓  ขั้นตอนหลังการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๑) สรุปและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
๒) เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

ในสถานศึกษา  นอกสถานศึกษา  และหน่วยงานระดับต้นสังกัด 
๓) น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๙. ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา  น าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและต้นสังกัด  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  
 
 
 
 

 


