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The Global Competitiveness Report  2015-2016 
อันดับท่ี ประเทศ คะแนน 

1 สวิสเซอร์แลนด ์ 5.76 

2 สิงคโปร์ 5.68 

3 สหรัฐอเมริกา 5.61 

4 เยอรมันนี 5.53 

5 เนเธอร์แลนด์ 5.50 

6 ญ่ีปุ่น 5.47 

7 ฮ่องกง 5.46 

8 ฟินแลนด ์ 5.45 

9 สวีเดน 5.43 

10 สหราชอาณาจักร 5.43 
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The Global Competitiveness Report  2015-2016 

อันดับท่ี ประเทศในกลุ่มอาเซียน คะแนน 

2 สิงคโปร์ 5.68 

18 มาเลเซีย 5.23 

32 ไทย 4.60 

37 อินโดนีเซีย 4.50 

47 ฟิลิปปินส์ 4.40 

56 เวียดนาม 4.30 

Top20 

Top 20 Most Competitive Countries in Asia 2015 - 2016.mp4
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 ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู 
 ให้ครูสอนเด็กให้มีน ้าใจกับเพื่อน  
ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตนเอง 
ให้เด็กเรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนทีเ่รียนช้ากว่า 

 ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท้างานร่วมกัน 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี   

ครูแห่งแผ่นดิน 

เพลงพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน.mp4
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ให้เด็กมีความสุข 
ผู้ปกครองมีความสุข 
และครูมีความสุข 
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1_2_86.pdf
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      หลักการ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมิน

และการประกันคุณภาพการศึกษา ทั งการประกัน              
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก                 
ก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 

 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไดเ้สนอให้               
ชะลอการประเมินทั งภายในและภายนอก 

 สพฐ.มีกรอบและแนวทางดา้เนินงานตามนโยบาย
ฯ เพ่ือให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องมีความเข้าใจและ
ทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
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      นโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน 

     และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เพ่ือลดภาระการประเมินที่ยุ่งยาก                 
กับสถานศึกษา 

 ลดการจัดท้าเอกสารเพ่ือการประเมิน 
 ปรับปรุงกระบวนการประเมินที ่                 

สร้างภาระแก่สถานศึกษา 
 ปรับมาตรฐานผู้ประเมินให้ได้มาตรฐาน 
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     การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการประเมิน 

     และการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ชะลอการประเมินภายในโดยต้นสังกัด                
และการประเมินภายนอก รอบสี่ ออกไป 2 ปี 
2. ก้าหนดเวลา พัฒนาระบบ 1 ปี  และ                
ทดลองระบบ 1 ปี 
3. ต้นสังกัดและสถานศึกษายังต้องด้าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน  ตามกฎกระทรวงฯ 
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      ระบบการประกันคุณภาพภายใน (ข้อ 14) 
  (1) ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  (2) จัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  (3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  (4) ด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
  (5)* จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  (6)** จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
 การศึกษาของสถานศึกษา 
  (7) จัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  (8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 
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      การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการประเมิน 

     และการประกันคุณภาพการศึกษา ของสพฐ. 
• กระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษาและ          
ต้นสังกัดยังคงด้าเนินการต่อไป สิ่งท่ีก้าลังปรับปรุง  
คือ ระบบการประเมินคณุภาพภายใน 
• การก้าหนดกรอบมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
• ระบบและวธีิการประเมิน 
• ช่วงเวลาประเมิน 
• การคัดเลือกและการสรรหาผู้ประเมิน 
• การพัฒนาผู้ประเมินให้ได้มาตรฐาน 
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      การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา                 
ของ สพฐ. ป ี2559 

1. พัฒนามาตรฐาน/ตัวชี วัด  คู่มือการประกัน/
ประเมิน โดยเฉพาะ SAR 
2. พัฒนาระบบ แนวทาง  และวิธีการประเมิน
ภายนอก ร่วมกับ สมศ. 
3. ทดลองใช้มาตรฐานและระบบการประเมิน
คุณภาพ 
4. การประชุมสัมมนา ชี แจงท้าความเข้าใจฯ 
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          การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา                  
ของ สพฐ. ปี 2560-62 

1. สรรหาและพัฒนาผู้ประเมิน  
2. ติดตามการด้าเนินงานตามมาตรฐาน                    
และระบบประเมินภายใน 
3. พัฒนาสื่อประกันคุณภาพภายใน 
4. วิจัยและพัฒนาสถานศึกษาทีไ่ม่ได้มาตรฐาน 
5. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษา/เขต 



15 

สพฐ. มีแผนจะสรรหาและพัฒนาผู้ประเมินประมาณ 3,000 คน 
เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับชาติ (National list of Evaluator)  
 ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อ้านวยการสถานศึกษา                      

รองผู้อ้านวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน และข้าราชการบ้านาญ 

 บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและประกาศ               
ขึ นทะเบียนไว้ 

 บุคลากรที่สังกัดชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา                         
ขั นพื นฐานแห่งประเทศไทย 

 บุคลากรที่เขตพื นที่เสนอช่ือเพ่ิมเติม (ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
ท่ีมี  ความรู้ มีประสบการณ์ และได้รับการยอมรับ) 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก จะประกอบด้วย              
ผู้ประเมินท่ีเป็นบุคลากรท่ีศธ.ขึ นทะเบียนไว้และจาก สมศ.  
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 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ 
         การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน                    
         การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพ      
         ภายในที่มีประสิทธิผล  



Copyright 2010 17 

(1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  
(2) มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  
(3) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียน                    
     การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
(4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพ      
     ภายใน  



ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึง                   
ความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตร
สถานศึกษา และพัฒนาการในด้านการอ่าน       
คิด  วิเคราะห์และเขียน  สมรรถนะท่ีส้าคัญ  

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

18 



การด้าเนินการบริหารและจัดการของ
สถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ     

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  ด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี             
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เพื่อสร้าง
ความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูร
สถานศึกษาทีส่อดคล้องกับบริบทของชุมชน   

และท้องถ่ินตามความสนใจ ความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  

เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 
มีส่วนร่วม มีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

20 
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การวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษา            
ของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน                 

ทีเ่กิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    
ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน   ส่งผลให้ผูม้ี                 
ส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อคุณภาพ                            

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



  ระดับ 4      ดีเย่ียม 
 ระดับ 3      ดี 
 ระดับ 2      พอใช ้
 ระดับ 1      ปรับปรุง 
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  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
        ประเด็นพิจารณา 
     1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค้านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั น  
2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวดั
ระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท้างาน 23 



    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน                 
และเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั น                       
ในระดับดีเยี่ยม 
 2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการ
สื่อสารทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เหมาะสมตามระดับชั น ในระดับดีเยี่ยม  

24 
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   1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค้านวณ
เหมาะสมตามระดับชั น  ในระดับดีเย่ียม 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์                
คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหา และน้าไปประยุกต์ใช้                     
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม 



5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร               
ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื นฐานเดิม
ในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
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7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ                    
ของผู้เรียน มีพัฒนาการสูงขึ นหรือ              
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี 
พร้อมทีจ่ะศึกษาต่อในระดับชั นทีสู่งขึ นหรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
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1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก้าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม             
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง                   
และหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 



1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตส้านึกตามท่ี
สถานศึกษาก้าหนด ปรากฏชัดเจน                     
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   

2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 
อย่างเป็นรูปธรรม 29 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน                
ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมปิัญญาไทยและแสดงออกไดอ้ย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ้าวัน 
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็น               
ของผู้อื่น  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  
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6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิต                  
ให้ดีอยู่เสมอ  
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเอง               
จากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท้าส่ิงท่ี                 
ไมถู่กต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน     
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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*  ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์เช่น แบบสรุปผลการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั น เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั น   
ชิ นงานผลงานนักเรียน บันทึกการอ่าน แบบสรุปรายงาน 
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน โครงงาน ชิ นงาน บันทึกการท้างาน รายงานสรุปผล
การทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน ร่องรอยการจัดกิจกรรม 
โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 32 



 

 

 

 

 

*สังเกตพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียนเช่น ความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมท่ีสะท้อน
คุณลักษณะ และค่านิยมของผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษา
ก้าหนด เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ      
การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ พฤติกรรม
การท้างานร่วมกันการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
การร่วมกันแก้ปัญหา ฯลฯ 33 



*สัมภาษณ์ผู้เรียนเก่ียวกับความภูมิใจใน
ท้องถ่ินและความเป็นไทย เช่น นักเรียน
รู้สึกอย่างไรท่ีเกิดเป็นคนในท้องถ่ินนี   
นักเรียนภูมิใจสิ่งใดบ้างในท้องถ่ิน   
นักเรียนชอบหรือไม่ชอบกับการเข้าร่วม
กิจกรรมวันส้าคัญ  ถ้าชอบ/ไม่ชอบ 
เพราะอะไร ฯลฯ 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
     1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน 
   2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1) การวางแผนและด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน                 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
2) การวางแผนและด้าเนนิงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
3) การวางแผนการบรหิารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

    3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
    4. การก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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1. สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่ก้าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
และสอดคล้องกับความต้องการ                 
ของชุมชน  ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
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2. สถานศึกษามีแผนและด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม  ครอบคลุมประเด็น
หลักต่อไปนี   
     2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคนและ
ด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
     2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตา้แหน่ง 
    2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย น้าไปประยุกต์ใช้ได้ และด้าเนินการอย่างเป็นระบบ 
    2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมท่ีดีและกระตุ้น
ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมี
เครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
4. สถานศึกษาก้ากับ ติดตามและประเมินผล             
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 



39 

* ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
แผนปฏิบัติการประจ้าปี  แผนพัฒนาวิชาการ 
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ  แผนพัฒนาครู/
บุคลากร แผนการก้ากับนิเทศ ติดตามการ
ประเมินผลของสถานศึกษา  แผนการจัด
สภาพแวดล้อม ฯลฯ 
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* สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน 
และผู้ปกครองนักเรียนเก่ียวกับการก้าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของสถานศึกษา เช่น กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ท้าอย่างไรบ้าง มีขั นตอนอย่างไร การก้าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้าเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเก่ียวข้องบ้าง 
สถานศึกษามีการด้าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร 
ครู และผู้เก่ียวข้องอย่างไร สถานศึกษาน้าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน
อย่างไร ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการด้าเนินการ
สถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร  สถานศึกษามีเครือข่ายในการท้างานกับ
ใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร  สถานศึกษามีการก้ากับ
ติดตามและมีวิธีการประเมินผลการด้าเนินงานอย่างไร ฯลฯ 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน               
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ประเด็นพิจารณา 

    1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบท 
ของชุมชนและท้องถ่ิน 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ   
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1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม 

    1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก้าหนด
เนื อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั งระบบ 
    1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  สรุป
องค์ความรู้ และสามารถน้าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี     
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1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
น้าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น คิดเป็น            
ท้าเป็น  รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเน่ือง 
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
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1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ้านวย
ความสะดวกท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ 
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
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2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถ่ิน  
 2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการ
เรียนการสอน 
 2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง 
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3. การตรวจสอบและประเมินความรู้                
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ            
มีประสิทธิภาพ 

   3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
   3.2 มีขั นตอนตรวจสอบและประเมิน                                  
อย่างเป็นระบบ    
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3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ                      
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

   3.3 ใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
   3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน                 
การวัดและประเมนิผล 
   3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียน                
น้าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ   เช่น 
หลักสูตรสถานศกึษา แผนการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกผล  หลังสอน  เอกสารหลักฐานการ 
วัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้านที่แสดง 
ให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ   ชิ นงานหรือ
ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการ
เรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
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* สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู 
เช่น การใช้ค้าถามที่หลากหลายระดับเพื่อส่งเสริมการคิดขั นสูง 
พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่  การมอบหมายงานของครู 
ปฏิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน เช่น ความเป็นกันเองของครูกับ
ผู้เรียนการสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียนพฤติกรรมการเรียน
ของผู้เรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน ความสนใจในการร่วมกิจกรรม สภาพบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนปฏิบัติจริง  กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้เรียน  
กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแตล่ะกลุ่ม ฯลฯ 
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 สัมภาษณ์นักเรียนและครู เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม            
การเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วม
ก้าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ นงานต่างๆ หรือ     
ร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร  นักเรียน              
มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด  และจาก
แหล่งเรียนรู้ใดบ้าง  นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร 
เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ 
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มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 
ประเด็นพิจารณา 

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ดียิ่งขึ น  
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1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
มีขั นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบ            
และด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เป็นอย่างดี  
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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 ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบแล                
การด้าเนินงานประกันคุณภาพภายใน รูปแบบ/
กระบวนการท่ีใช้ในการด้าเนินการประกันคณุภาพ 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ 

 สัมภาษณ์ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบและ
ด้าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 



เม่ือหลอมรวมกันจะช่วยให้โรงเรียน                

มีความเข้าใจอย่างพร้อมมูลและ                    

รู้ว่าควรจะพัฒนาต่อไปอย่างไร 



เพลงจ ำขึ้นใจ 
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