


 
คํารบัรองของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โรงเรียนสรุนารีวิทยา 
 

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   
ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2561  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561  
และคําสั่งโรงเรียนสุรนารีวิทยา ที่ 699/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษา   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนสุรนารีวิทยา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา น้ัน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้มีส่วนร่วมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา และขอลงนามรับรองการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนสุรนารี วิทยา และให้ถือปฏิบั ติในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นหลัก 
ในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริม กํากับ ดูแลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล 
และการประกันคุณภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป    

 
 

 
 
 

  (นายศิลปสิทธ์ิ  ทับทมิธงไชย) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          โรงเรยีนสุรนารีวิทยา 
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คํานํา 
 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กําหนดระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ .ศ . 2561 น้ัน ส่งผลให้ 
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล และหน่วยงาน
ภายนอกที่สะท้อนสภาพการดําเนินงานท่ีแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพได้กําหนดแนวทางในการขับเคลื่อน 
การประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติ 
ที่เอ้ือต่อการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน 
และภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป 
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา กําหนดค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสุรนารีวิทยาขึ้น  เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทาง 
ในการดําเนินการส่งเสริม พัฒนา กํากับ ติดตาม และเป็นกลไกสําคัญในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา และสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองผู้อํานวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มบริหาร  
คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษา และคณะครู บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุน 
ให้การจัดทํามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา จนประสบผลสําเร็จ 
และนําไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายโกศล  พงษ์พานิช) 
   ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
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บทนํา  
 
ความสาํคญัและความจําเปน็ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  
 

  มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
ในสถานศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกกําหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริม และกํากับดูแล  
การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2548) มาตรฐานในบริบทน้ีจึงเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์รวม การกําหนด 
ให้มีมาตรฐานการศึกษาทําให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพ เพราะสถานศึกษาทุกแห่งรู้ว่า 
เป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ที่ใด การกําหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้ความสําคัญกับการจัด
การศึกษา 2 ประการ ได้แก่ 1) สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
2) มาตรฐานทําให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด นอกจากน้ี การกําหนด
มาตรฐานยังเป็นการกําหนดความคาดหวังที่ชัดเจนให้กับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหน่ึงในการร่วมมือรวมพลังเพ่ือให้เกิดคุณภาพการศึกษา 
ตามเป้าหมายที่กําหนด มาตรฐานการศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายสําคัญ 
ที่สุดที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายทุกคนต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมาย 
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (accountability) 
 

มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ดังนี ้ 
 

 1. ผู้เรียน  
     ทําให้ เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติว่า  
ต้องการคนท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร จะทําอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานการศึกษา
กําหนด  
 

  2. ครู  
      ใช้มาตรฐานเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ 
และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ และคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กําหนด เพ่ือให้ผู้เรียน             
มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานกําหนดไว้  
 

 3. ท้องถ่ินและสถานศึกษา  
             ใช้มาตรฐานเป็นแนวทางร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้ังไว้  
 

 4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชนและผู้นําชุมชน  
             ใช้มาตรฐานเป็นเคร่ืองมือสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียน
การสอนที่จะทําให้คนไทยในท้องถิ่นเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด  
 

  5. ประเทศชาติ   
             ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือที่ทําให้ทุกองค์กรของระบบการศึกษาขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน สู่เป้าหมาย
เดียวกัน และทําให้เกิดภาพการจัดการศึกษาที่มีความหมาย  
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แนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
  จากการศึกษางานวิจัย บทความ บทสัมภาษณ์ผู้นําทางการศึกษา ผู้บริหารดีเด่น ตลอดจนการแสดง 
ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลทั่วไป สรุปได้ว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสิ่งสําคัญ 
ที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนหลายประการ ได้แก่ มีการกําหนดภารกิจของสถานศึกษาที่ ชัดเจน มีการกํากับ  
ติดตามงานสม่ําเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้าน ชุมชนมีความใกล้ชิดและไว้วางใจกัน มีการต้ัง 
ความคาดหวังของผลสําเร็จไว้สูง มีความเป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพทั้งครู และผู้บริหาร  
มีการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ให้เวลาผู้เรียนในการทํางานกลุ่มมากขึ้น จัดสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นอย่างมีระเบียบ 
สะอาด และปลอดภัย มีการจัดหลักสูตรที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย ใช้กลวิธีในการประเมินที่หลากหลาย  
จัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการท่ีจะเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่ส่งเสริม 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคสําหรับความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และชุมชน พัฒนางาน 
อยู่บนพ้ืนฐานของการวิจัย ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มที่และวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวคิด      
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานว่าต้องเป็นมาตรฐาน ที่ปฏิบัติง่าย ประเมินได้จริง กระชับและจํานวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต้ังแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับหน่วยงาน ต้นสังกัด และระดับชาติ ดังน้ัน การกําหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพของผู้เรียน 
คุณภาพของกระบวนการบริหารและการจัดการ คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสําคัญ โดยมีแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

  1.  แนวคิดในการกําหนดมาตรฐานด้านคณุภาพของผูเ้รียน  
     คุณภาพผู้ เรียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2542  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น 
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง  เป็นคนเก่ง)   
และมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (หมายถึง  
เป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา 7 “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง จิตสํานึกที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา ส่งเสริม 
สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย  
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างต่อเน่ือง” นอกจากนี้ เพ่ือให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรู้ และเทคโนโลยีเจริญขึ้น 
อย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552–2561) ได้ประกาศ
วิสัยทัศน์เก่ียวกับคนไทยยุคใหม่ว่า คนไทยยุคใหม่ต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะ  
และมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ดังน้ัน ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพของผู้เรียน จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยได้
กําหนดมาตรฐานการศึกษาย่อย จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 2) ด้านคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้น ในระดับ “ปานกลาง”  
ที่การมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
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ตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนคุณภาพมาตรฐานข้ันสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ“ยอดเย่ียม” จะมุ่งเน้น     
ไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกันในเรื่องการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแก้ปัญหาการมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
การมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ 
ที่ดีต่องานอาชีพ สําหรับด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานในระดับ 
“ปานกลาง” ที่การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด และการมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม ส่วนคุณภาพมาตรฐานข้ันสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเย่ียม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพ
มาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่องความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย รวมทั้งการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 

  2.  แนวคิดในการกําหนดมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  
     การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ สํ าคัญ  4 ด้าน  ได้แก่  ด้านการบริหาร 
คุณภาพของสถานศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาครู         
และบุคลากร และด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ  
     ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา  
     เน้นที่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม โดยให้ความสําคัญกับการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
และพันธกิจของสถานศึกษา รวมทั้งระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
     ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  
               หลักสูตรสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดี หลักสูตร
สถานศึกษาจะมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการ และเน้ือหาสาระที่ เรียน ตลอดจนวิธีการวัด 
และประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสะท้อนว่าผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ เจตคติ   
และพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดไว้หรือไม่ หลักสูตรที่ ดีควรคํานึงถึงบริบท 
ของผู้เรียน ท้องถิ่น และชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับ 
ความถนัด ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพ 
ของผู้เรียนตามขีดความสามารถ ทําให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ  
และสติปัญญา  
      ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร   
   ครูและบุคลากร  เป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ที่กําหนด การพัฒนาครูและบุคลากร เน้นไปที่ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพซึ่งต้องมีการพัฒนาที่ตรงตามความ
ต้องการจําเป็นอย่างต่อเน่ืองทั้งในส่วนของบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ  
  สภาพแวดล้อมและการบริการที่ ดีเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาที่มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด มีแหล่งเรียนรู้ที่ เพียงพอ มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทําให้ผู้เรียนดําเนินชีวิตอยู่ในสถานศึกษา 
ได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความสําเร็จในการเรียนของผู้เรียนด้วย มาตรฐาน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการมุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้นในระดับ “ปานกลาง” ที่เป้าหมาย 
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด และระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ส่วนคุณภาพมาตรฐาน
ขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเย่ียม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน 
ในเร่ืองการดําเนินการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
รวมทั้งการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา  
 

  3. แนวคิดในการกําหนดมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
     การจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณภาพ  
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนที่ยอมรับกันว่าส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งเน้นที่การปฏิบัติ (Active learning) เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติที่นําไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้นในระดับ “ปานกลาง” ที่การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง รวมทั้งความสามารถในการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต การใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
การนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ส่วนคุณภาพมาตรฐานข้ันสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเย่ียม” จะมุ่งเน้น
ไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกันในเรื่องการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําเอกสาร  
 1.  เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นสําหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดําเนินงาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา และเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะทําให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา  
  2.  เอกสารฉบับน้ีจัดทําเพ่ือให้กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู บุคลากร ใช้เป็นแนวทาง 
ในการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
  3.  โครงสร้างของเอกสารประกอบด้วย บทนํา มาตรฐานการศึกษา คําอธิบายมาตรฐาน การให้ระดับ
คุณภาพ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  4.  สถานศึกษาต้องดําเนินการให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักการ 
ของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังน้ี  
      4.1 การประกันคุณภาพ เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคน 
ได้รับมอบหมาย  
      4.2 การประกันคุณภาพ  มุ่งพัฒนางานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น เพราะผล
การพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา  
      4.3 การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 
บริหารการศึกษาที่ ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่ทําเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่าน้ัน  
      4.4 การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถ 
ว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอ่ืน ๆ ดําเนินการแทนได้  
      4.5  การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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ประกาศมาตรฐานการศึกษา  
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนสุรนารีวทิยา 
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ประกาศโรงเรยีนสุรนารีวิทยา 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

.......................................................................................... 
 

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน 
และการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ  ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 น้ัน สถานศึกษามีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา       
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 จํานวน 4 มาตรฐานเดิม 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3)     
ได้กําหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สําคัญข้อหน่ึง คือ มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) 
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริม 
กํากับ ดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

 
     ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 
    ประกาศ  ณ วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 
 

                                                        
 

 
 

(นายโกศล  พงษ์พานิช) 
  ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนสรุนารีวิทยา  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน โรงเรียนสรุนารีวิทยา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
.................................................................................. 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา  
  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนสุรนารีวิทยา มจีํานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
    1.2 คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังน้ี  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน  
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
           (1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้เหมาะสม 
                   ตามระดับช้ัน * 
              (2) มีความสามารถในการคิดคํานวณได้เหมาะสมตามระดับช้ัน * 
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
              และแก้ปัญหา 
     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
      5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      6) มีความรู้ ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
  1.2  คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน  
   1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
   2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
       3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่เหมาะสมตามวัย 
  (1) มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง * 
              (2) รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ * 
      (3) รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก * 
      (4) ไม่เพิกเฉยต่อการกระทําสิ่งไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม * 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
  2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  
  2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
  2.7 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา * 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  3.3 มกีารบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  3.5 มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
หมายเหตุ   * คือข้อที่สถานศึกษากําหนดขึ้นเพ่ิมเติม  เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินงาน 
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คําอธบิายมาตรฐานการศึกษา การให้ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนสรุนารีวิทยา 

  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน  
คําอธิบายมาตรฐานการศึกษา 
 

   ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี 
ต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
       1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณได้เหมาะสมตามระดับช้ัน  
           ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
กําหนดในแต่ละระดับช้ัน 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ  
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
    ผู้ เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ งด้วยตัวเอง และการทํางานเป็นทีม  
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ช้ินงาน ผลผลิต 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
   5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  
หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ  
   6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
   ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น     
การทํางานหรืองานอาชีพ  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
   ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสํานึก 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
  2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่ เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษวั์ฒนธรรม 
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมปัิญญาไทย 
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   3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
      ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา  
ภาษา วัฒนธรรมประเพณี  
   4)  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่เหมาะสมกับวัย 
      ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม  
ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 

การให้ระดับคุณภาพ 
 
 

ระดับคณุภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพฒันา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน  

     1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคิดคํานวณตํ่ากว่า       
         เป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด  
     2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตํ่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา 
         กําหนด  
1.2 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน  
     1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตํ่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด  
     2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคมตํ่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด 
 

ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน  
     1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคิดคํานวณเป็นไป 
         ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด  
     2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
1.2 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน  
     1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมทีดี่เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด  
     2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด 
 

ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเป็นไป 
    ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด 
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 

         ที่สถานศึกษากําหนด 
     3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
         ความคดิเห็น และแก้ปัญหาได้ 
     4) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
     5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
         ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
     6) ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน  
     ผู้เรียนมีคณุลักษณะ และค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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ระดับคณุภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดีเลศิ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณสูงกว่า 
         เป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศกึษา 
         กําหนด 
     3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
         ความคดิเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
     4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สารเพ่ือพัฒนาตนเอง  
         และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน 
     6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น 
         และการทํางานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน  
     ผู้เรียนมีคณุลักษณะ และค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
 

ยอดเย่ียม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน  
     1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคิดคํานวณสูงกว่า 
         เป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
     2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา 
         กําหนด      
     3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
         ความคดิเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
     4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนําไปใช้และเผยแพร่ 
     5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง  
         และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางานอย่างสร้างสรรค์และมีคณุธรรม 
     6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น 
         และการทํางานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน  
     1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมทีดี่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด  
         เป็นแบบอย่างได้ 
     2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์     
         วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
     3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
     4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  
 

คําอธบิายมาตรฐานการศึกษา 
 

 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้      
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
      สถานศึกษากําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
      สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียน 
การสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
      สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม 
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
       สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
   2.7 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา*                 
         สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร และจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม * 
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การให้ระดับคณุภาพ 
 
 

ระดับคณุภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพฒันา 1) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศกึษากําหนดไม่ชัดเจน 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา แต่ไมส่่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน     
    การศึกษาของสถานศึกษา 
 

ปานกลาง 1) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศกึษากําหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา 
 

ดี 1) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศกึษากําหนดชัดเจน สอดคลอ้งกับบริบท 
    ของสถานศกึษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน   
    การศึกษาของสถานศึกษา  
3) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    และทุกกลุม่เป้าหมาย  
4) พัฒนาครแูละบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 

ดีเลศิ 1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
   ของสถานศกึษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ 
    คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้อง 
    ทุกฝ่าย 
3) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา    
    และทุกกลุม่เป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
4) พัฒนาคร ูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู  
    และสถานศึกษา 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    และมีความปลอดภัย 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
    ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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ระดับคณุภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเย่ียม 1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 

    ของสถานศกึษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ   
    คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้อง 
    ทุกฝ่าย มีการนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและเป็น 
    แบบอย่างได้  
3) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา        
    และทุกกลุม่เป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
4) พัฒนาคร ูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู  
    และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    และมีความปลอดภัย 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
    ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
7) มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  
   ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม และนําผลไปปรับปรุงพัฒนา * 
 

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 

คําอธบิายมาตรฐานการศึกษา 
 

 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนา        
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิต  
      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง  
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสําหรับผู้ที่มีความจําเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะ กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด        

การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
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3.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
      ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก  

และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเ้รียน  
       มีการตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือ 
และวิธีการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
เพ่ือนําไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  
  3.5 มีการแลกเปลีย่นเรียนรู ้และให้ข้อมูลป้อนกลบัเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ 
       ครแูละผูม้สี่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์  รวมทั้งให้ข้อมลูป้อนกลับ 
เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

การให้ระดับคณุภาพ 
 
 
 

ระดับคณุภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพฒันา 1) จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3) ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 
 

ปานกลาง 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
    ของหลักสตูรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต  
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
 

ดี 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
    ของหลักสตูรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต  
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรยีน  
4) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
   การจัดการเรียนรู้ 
 

ดีเลศิ 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
    ของหลักสตูรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง  
    และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ 
    การเรียนรู ้ 
3) ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือ 
    และวิธีการวัด และประเมนิผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
    ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรยีน และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน   
    อย่างมีความสุข  
5) มีชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคณุภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเย่ียม 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

    ของหลักสตูรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง  
    และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และม ี
    การเผยแพร่  
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ 
    การเรียนรู ้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
3) ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธี  
    การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล 
    ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  
4) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน   
    อย่างมีความสุข  
5) มีชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
   การจัดการเรียนรู้ ครแูละผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับ  
   เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรยีนสุรนารีวิทยา 
เรื่อง  กําหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน     
และการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 น้ัน  สถานศึกษาจึงมี 
ความจําเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
เรื่อง กําหนดเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 
(3) ได้กําหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สําคัญข้อหน่ึง คือ มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) 
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงประกาศกําหนดค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา เพ่ือใช้เป็นหลัก 
ในการเทียบเคียงสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ 
ทางการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

   ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

    ประกาศ  ณ วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

                                                        
 

 
(นายโกศล  พงษ์พานิช) 

  ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนสรุนารีวิทยา 
เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนสรุนารีวิทยา  เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา   
ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

......................................................................... 
 
 

กําหนดคา่เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาํเร็จตามมาตรฐานการศึกษา  
 

ระดับที่ 1  กําหนดคา่เป้าหมายความสําเร็จ ในระดับมาตรฐานการศกึษา 
 

มาตรฐาน ร้อยละ ระดับ ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 85 5 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 85 5 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นสําคัญ 

85 5 ยอดเย่ียม 

 
ระดับที่ 2  กําหนดตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสาํเร็จ ในระดับประเด็นพิจารณาท่ีสอดคล้องและสะท้อน
คุณภาพของประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ระดับ ระดับคณุภาพ

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน    
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
        ได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
        (1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย 
            และภาษาต่างประเทศได้เหมาะสมตามระดับช้ัน * 
        (2) มีความสามารถในการคิดคํานวณได้เหมาะสมตามระดับช้ัน * 

85 5 ยอดเย่ียม 

    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
        แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

85 5 ยอดเย่ียม 

    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม             85 5 ยอดเย่ียม 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  85 5 ยอดเย่ียม 
    5) มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา  85 5 ยอดเย่ียม 
    6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีดี่ต่องานอาชีพ  85 5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ระดับ ระดับคณุภาพ

1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  

85 5 ยอดเย่ียม 

   2) มคีวามภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  85 5 ยอดเย่ียม 
      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 85 5 ยอดเย่ียม 
      4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่เหมาะสมตามวัย 
       (1) มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง * 
         (2) รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ * 
         (3) รูแ้ละมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ขม่เหง รังแก * 
         (4) ไม่เพิกเฉยต่อการกระทําสิ่งไม่ถกูต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
             ในครอบครัว ชุมชน และสังคม * 

85 5 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา     
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  85 5 ยอดเย่ียม 
2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85 5 ยอดเย่ียม 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

85 5 ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 85 5 ยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     อย่างมีคุณภาพ 

85 5 ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ     
     และการจดัการเรียนรู้ 

85 5 ยอดเย่ียม 

2.7 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา * 85 5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั    
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 
     ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

85 5 ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 85 5 ยอดเย่ียม 
3.3 มกีารบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  85 5 ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 85 5 ยอดเย่ียม 
3.5 มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
     การจัดการเรียนรู้ 

85 5 ยอดเย่ียม 

 
 
 
 

หมายเหตุ  * คือข้อที่สถานศึกษากําหนดขึ้นเพ่ิมเติม  เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินงาน 
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       ผลการประเมินมาตรฐานท่ี .......   =     ผลรวมของค่าคะแนนตัวบง่ชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
                                 จํานวนตัวบ่งชี้ท้ังหมดในมาตรฐานนั้น 

เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานการศึกษา  
 

   การพิจารณาให้คะแนนคุณภาพในแต่ละตัวบ่งช้ี แต่ละมาตรฐานท่ีนักเรียน ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา  
และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติได้ มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
 

ระดับ ระดับคณุภาพ ความหมาย 
5 
 

ยอดเย่ียม นักเรียน ครู ผูบ้ริหาร สถานศึกษา และผู้มสี่วนเก่ียวข้อง ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป   
สามารถปฏิบัติได้ 
 

4 ดีเลิศ นักเรียน ครู ผูบ้ริหาร สถานศึกษา ผู้มสี่วนเก่ียวข้อง ร้อยละ 75 - 84 สามารถปฏิบัติได้ 
 

3 ดี นักเรียน ครู ผูบ้ริหาร สถานศึกษา ผู้มสี่วนเก่ียวข้อง ร้อยละ 65 – 74 สามารถปฏิบัติได้ 
 

2 ปานกลาง นักเรียน ครู ผูบ้ริหาร สถานศึกษา ผู้มสี่วนเก่ียวข้อง ร้อยละ 55 – 64 สามารถปฏิบัติได้ 
 

1 กําลังพัฒนา นักเรียน ครู ผูบ้ริหาร สถานศึกษา ผู้มสี่วนเก่ียวข้อง น้อยกว่าร้อยละ 55 สามารถปฏิบัติได้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา 
 

  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การกําหนดระดับคุณภาพ 
ที่ถือว่าเป็นระดับพ้ืนฐานที่นักเรียน ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติได้ ถูกกําหนด 
ไว้ที่ระดับ 5 (ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) ดังน้ัน การพิจารณาในแต่ละตัวบ่งช้ี การสรุปรายมาตรฐาน และการ
สรุปผลในภาพรวมของสถานศึกษา มีดังน้ี 
 

1. การคํานวณรายตัวบ่งชี้  มขีั้นตอนการคํานวณ ดังน้ี 
   รวบรวมข้อมูลของแต่ละตัวบ่งช้ีที่ได้คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป เพ่ือหาค่าร้อยละตัวบ่งช้ีน้ัน   
โดยใช้สูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.  การสรุปผลรายมาตรฐาน 
        นําผลรวมของค่าคะแนนตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐานมารวมกัน แลว้หารด้วยจํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 

ในมาตรฐานน้ัน 
 

 
 
 
 

  3.  การสรุปผลการประเมินคุณภาพรวมของสถานศึกษา  
          นําค่าคะแนนรายมาตรฐานจากทุกมาตรฐานมารวมกัน หารด้วยจํานวนมาตรฐานทั้งหมด  
 
 

 
 

                 

         ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี .......  =        (จํานวนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป)  x 100 
                               จํานวนท้ังหมด 

                                   

    ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา    =         ผลรวมค่าคะแนนรายมาตรฐาน   
                                         จํานวนมาตรฐาน (3) 
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แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

  จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 135 ตอนท่ี 11 ก หน้า 3  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  กล่าวถึง “การประกันคุณภาพการศึกษา”  
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา      
ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้ง
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผน
ที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ  
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งน้ันให้แก่ สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ดําเนินการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือ หน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป สมศ. อาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับ 
การรับรองจากสํานักงานดําเนินการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาได้ เพ่ือให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 จึงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเข้าใจถึงแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดังน้ี  
 1)  สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง   
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้ง
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผน 
ที่ กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล 
การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี   

2) ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาจะได้มีการนํามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ     
จะกําหนดประกาศใช้ไปเทียบเคียงและจัดทําเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา และดําเนินงานตามแผนฯ และจัดทํา SAR ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อสิ้น 
ปีการศึกษาแล้วจึงจัดส่ง SAR ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา 
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3)  เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาได้รับ SAR จากสถานศึกษา ก็จะมี 

การสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดําเนินงาน และจัดส่ง SAR พร้อมประเด็นต่าง ๆ ที่ ต้องการให้มี 
การประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้แก่ สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  
  4)  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไป 
ตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ  (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมิน  
โดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพ่ือให้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหน่ึง  

5)  การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาท่ีต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพ
บริบทของสถานศึกษาท่ีแท้จริง โดยให้ความสําคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณ
ควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วน 
หรือแยกองค์ประกอบในการกําหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการดําเนินงาน 
หรือกระบวนการดําเนินงาน (holistic rubrics)  

6)  การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากําหนดเป้าหมาย         
และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดําเนินงาน       
ตามเป้าหมายที่กําหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

 7)  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก 
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูล 
ที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีเป้าหมาย 
การประเมินเพ่ือการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จําเป็นในการประเมิน แต่ข้อมูล 
ต้องมีความน่าเช่ือถือ และสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาน้ัน ๆ  
  8)  คณะที่ทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาที่กําหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนดําเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน หลังจากประเมินแล้ว 
ให้แจ้งผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)  

9)  ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษา ดําเนินการ    
โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในการประเมินคุณภาพภายใน    
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ ใช้ วิ ธีการและเครื่ อ งมื อที่ หลากหลายและเหมาะสม  
  10)  ให้สถานศึกษาสรุป และจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสําเร็จ 
ของการบริหารจัดการศึกษา นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด 
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  
  11)  โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไม่มีรูปแบบตายตัว ให้สถานศึกษาจัดทํา    
ในสิ่งที่สถานศึกษาต้องการนําเสนอได้ สิ่งสําคัญที่สุดของรายงานการประเมินตนเอง คือ กระบวนการพัฒนา
คุณภาพ ซึ่งหมายถึงการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาดําเนินการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ 
แนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา การมีเป้าหมายหรือรูปแบบท่ีชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน  
ซึ่งทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

 
 



25 
 

 
12)  ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน 
      12.1) ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึก และเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งในแง่มุม 

ของภาระงาน โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ มีประสบการณ์
เพียงพอ เพ่ือการช่วยช้ีแนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และตรงประเด็น เกิดประโยชน์ 
ต่อสถานศกึษาอย่างแท้จริง  

     12.2) ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐาน 
ที่เก็บรวบรวมจากหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการดําเนินงานที่ผ่านมา ทั้งน้ี เพ่ือให้ทราบ
ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด  

     12.3) สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้รับข้อช้ีแนะ  
คําแนะนํา แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง ดังน้ัน ผู้ประเมินจึงควรรู้ 
ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการพัฒนาการเรียนการสอน  
       12.4) การกําหนดระยะเวลาดําเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น ให้สถานศึกษากําหนด 
ได้เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของการดําเนินงาน เพ่ือความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน  เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึก
หลังสอน รายงานการประชุม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ น้ัน เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
ไม่ใช่การสร้างเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  

     12.5) การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกตและสัมภาษณ์ น้ัน ควรกระทําด้วยความ
ระมัดระวัง ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ และควรพูดคุยสอบถามด้วยความ
สุภาพและสร้างความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  

บทบาทหนา้ทีข่องหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
ระดับสถานศกึษา  
  ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการดังต่อไปน้ี  
  1.  สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือเป็นกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่สังคม 
ชุมชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
  2.  การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังน้ี  
   2.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยให้สถานศึกษา และผู้เก่ียวข้องดําเนินการและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งน้ี สถานศึกษา 
อาจกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้  
  2.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสําเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
  2.3 ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา และกําหนดการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยวิธีการและเครื่องมือ 
ที่หลากหลายและเหมาะสม  
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  2.5 ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และนําผล 
การติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา  
   2.6 จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา นําเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจําทุกปี  
   2.7 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self -
Assessment Report : SAR) และตามคําแนะนําของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
  3.  สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ดําเนินการดังต่อไปน้ี  
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ  
และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
  2.  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report : SAR) พร้อมกับ 
ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  
  3.  ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
  4.  ติดตามผลการดําเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ  
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  5.  ให้ความร่วมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัด 
ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก  
  6.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตรับฟัง หรือให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้  
 

ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 1.  กําหนดนโยบายด้านการศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  พร้อมทั้ งกํ าหนดหลัก เกณ ฑ์และแนวปฏิ บั ติการประกันคุณภาพการศึกษา  
  2.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ ต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
  3.  วิเคราะห์ และสรุปผลตามข้อเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  4.  ให้ความร่วมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัด 
ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ภาคผนวก 
 

        -  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
    -  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
           และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
     -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
           และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
    -  คําสั่งโรงเรียนสุรนารีวิทยา ที่ 699/2561  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษา 
           ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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