
 
ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-------------------------------------- 

โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้อง
กับนโยบายที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด  
โรงเรียนสตูลวิทยา จึงยกเลิกประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกาศ  
ณ วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ทั้งนี ้โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในคราวประชุมฯ  
ครั้งที ่๒ /๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศนี้  

จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป  
ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๕   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

       (นายมาโนช   มณีวิทย์) 
                                    ผู้อานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

 

 

        (นายวิทชัย   อรุณอร่ามศักดิ์) 
                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

 

 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีจ ำนวน 3 มำตรฐำน  ได้แก่ 
 มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  1)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
  2)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน 
  ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
  3)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
  4)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  6)  มีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
  3)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
  4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
 3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 



กรอบแนวคิด 
 

การพัฒนามาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐาน 
ที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับและจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง  
ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ โดยได้ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของศึกษา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 
 ค าอธิบาย 

ค าอธิบายของมาตรฐานขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  

หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา  

หมายถึง การด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันใจด้านคุณภาพการศึกษา 
 
 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน แต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



หลักการของการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้  

๑. การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากร  ทุกคน ที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับ
มอบหมาย  

๒. การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะผล
การพัฒนาของแต่ละคน ก็คือ ผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา  

๓. การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น 

๔. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ไม่สามารถว่าจ้างหรือ
ขอให้บุคคลอื่นๆ ด าเนินการแทนได้  

๕. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

แนวทางการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ความหมาย  

“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐาน
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล 
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  

ที่มา : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

หลักการ 
  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ โดย
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพ ภายในของ สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ มาตรฐานการศึกษาในโครงการเฉพาะที่โรงเรียน
เข้าร่วม นโยบายและจุดเน้นของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงเหมาะกับบริบทของ
ชุมชน 
 
สาระส าคัญ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเครื่องสะท้อน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ 
ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นการก าหนด เป้าหมายส าคัญเพ่ือวางแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการนาไปใช้เป็นหลัก ในการเทียบเคียงส าหรับการ
ส่งเสริม ก ากับดูแล ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือประกันว่าผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ เต็มตามศักยภาพ และตรงตาม ความต้องการ คุ้มค่า เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไป ตามความ
ต้องการของชุมชน อัตลักษณ์ของท้องถิ่นและจุดเน้น ของสถานศึกษา โดยการด าเนินการในสถานศึกษายึดหลักการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน  
 



การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ขั้นตอนที ่๑ เตรียมความพร้อม  

๑.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา  
- ควรประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ตัวแทน 

ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
๑.๒  สร้างจิตสานึกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

- ในเรื่องสาระส าคัญ ประโยชน์ แนวทางจัดท ามาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา บทบาทของ 
ผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

ขั้นตอนที ่๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาต่างๆ  
- มาตรฐานการศึกษาที่เก่ียวข้อง หลักสูตรสถานศึกษา นโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด  

บริบทความต้องการและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ฯลฯ  
ขั้นตอนที ่๓ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ ค่าเป้าหมาย  

- สังเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง หลอมรวมก าหนดเป็นมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา  
ขั้นตอนที ่๔ ตรวจสอบทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประชาพิจารณ์  

- พิจารณาเนื้อหาสาระในด้านต่างๆ เช่น ความเหมาะสม ความครอบคลุม ความสอดคล้อง  
ความเป็นไปได ้เป็นต้น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ขั้นตอนที ่๕ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

- เผยแพร่และแจ้งให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารับทราบด้วยรูปแบบ 
และวิธีการที่เหมาะสม 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

 สพฐ.ก าหนดแนวทางให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้  
๑. สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับลง 

วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตั้งแต ่ 

- การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
- การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มุ่งสู่

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
- การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โดยด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่ได้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  ฉบับใหม่ และปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ภายใต้กรอบ ๓ มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาได้ประกาศใช้ 
  ๒. สถานศึกษาควรด าเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของมาตรฐานการศึกษาฯ 
แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง  

๓. สถานศึกษาควรวิเคราะห์และทบททวนความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ใช้อยู่เดิม กับมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับใหม่ ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ ทั้งนี้ อาจ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้  โดยสะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวนี้จะมีประโยชน์



เพ่ือน าไปสู่การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  และสามารถ
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานได้ โดยใช้ผลการประเมินที่ผ่านมาเป็นฐาน  

๔. ควรด าเนินการประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู องค์กรเอกชน ด้วยวิธีการประชุมระดมความคิด 
ส ารวจความคิดเห็น หรือวิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 หลักการ-แนวคิด-แนวปฏิบัติ 

๑. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของ สถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพ
บริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณ
ควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ ไม่แยกส่วนหรือ
แยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน  แต่เป็นการประเมินนภาพรวมของผลการด าเนินงานหรือ
กระบวนการด าเนินงาน (holistic rubrics)  

๒. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตาม
หลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ  (expert judgement) และการตรวจทานผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review)โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพ่ือให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 

๓. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและ
สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน  และมีเป้าหมายการประเมินเพ่ือการ
พัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ ไม่จ าเป็นในการประเมิน แต่ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้นๆ  

๔. การก าหนดเป้าหมายการดาเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายและเกณฑ์
การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการดาเนินงานเพ่ือพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมาย ที่ก าหนด
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

๕. คณะที่ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาที่ก าหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนดาเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน  หลังประเมินแล้ว ให้แจ้งผล
การประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(self-assessment report)  

๖. ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาดาเนินการโดย  
๑) ให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้  
๒) ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน โดยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน และ  
๓) ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการ 

และเครื่องมือ ที่หลากหลายและเหมาะสม  



๗. ให้สถานศึกษาสรุปและจัดทารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้ เรียนและผลส าเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษา นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด  เผยแพร่
รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
หลักการประเมินและตัดสินระดับคุณภาพ 

๑. ตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert judgment) ผู้ประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูล 
ร่วมกันในคณะกรรมการผู้ประเมินเพ่ือการตัดสินให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจะไม่ใช้การให้คะแนนตาม
ความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง  

๒. หลักการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดย 
เทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

๓. หลักการให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้ 
เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน แต่
เป็นการประเมินในภาพรวมของ ผลการดาเนินงานหรือกระบวนการดาเนินงานในภาพรวม (Holistic Rubrics)  

๔. หลักการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของ 
สถานศึกษา (Evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการดาเนิน
งานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีเป้าหมายการประเมินเพ่ือการพัฒนา (Evaluation and 
Development) ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร ที่ไม่จาเป็นในการประเมิน มีความน่าเชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้นๆ 
 
ข้อควรปฏิบัติของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (การเตรียมการของสถานศึกษา) 

๑. ศึกษามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน วิธีการ ตัดสินระดับคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และ คู่มือสาหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้  
  ๒. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  ล่วงหน้า เช่น รายงานการประเมินตนเองของ 
หน่วยงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานรอบปีที่ผ่านมาพร้อมสรุปข้อเสนอแนะ และทิศ
ทางการพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน  

๓. ผู้ประเมินมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานเต็มความรู้ ความสามารถของตน
และรับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้ประเมินที่ไปประเมิน ด้วยกันไม่ควรถือความคิดของตนเองเป็นหลัก  

๔. ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนต่อสถานศึกษาอย่างมีคุณค่าสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ 
๕. เขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างมีคุณค่ารวมทั้ง เลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ถูกต้อง  
๖. แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอเพ่ือให้เข้าใจบริบท  เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ  ที่

สถานศึกษานามาใช้  
๗. ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินให้เหมาะสมตาม สภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา และใช้

วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง เช่น การสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร และ 
ชิ้นงานเดิม เพ่ือลดการใช้กระดาษจานวนมาก  

๘. ไม่สร้างเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการประเมิน นอกเหนือจากเอกสารที่เป็นร่องรอยการ
ด าเนินงาน ตามปกติ 
 



ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สถานศึกษาควรก าหนดขั้นตอน ดังนี้  

  ๑. ขั้นตอนก่อนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
๑)  ศึกษา ท าความเข้าใจ วางแผนกรอบแนวทาง การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
    การศึกษา และตัวบ่งชี้ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
๒) วิเคราะห์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน ก าหนดวิธีการประเมิน แหล่งข้อมูล แนวค าถามเพ่ือเป็น   
    แนวทางในการเก็บรวบข้อมูล  

   ๓) ชี้แจงขั้นตอน วิธีการประเมินแก่ผู้บริหาร คร ูและผู้เกี่ยวข้อง  
๒. ขั้นตอนระหว่างการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๑) เก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและแหล่งข้อมูล ที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้ใช้วิธีการและแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา เหมาะสม และเพียงพอต่อประเด็นพิจารณา  

๒) ให้ระดับคุณภาพการประเมินโดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และ
เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

๓. ขั้นตอนหลังการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
   ๑) สรุปและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  

 ๒) เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา   
     นอกสถานศึกษา และหน่วยงานระดับต้นสังกัด  

   ๓) น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๔ ระดับ  

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม  
ระดับ ๓ ดี  
ระดับ ๒ พอใช้  
ระดับ ๑ ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สาเนา) 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา คุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ .๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้อง ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ ภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมติ คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ ภายในของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

      
พลเอก   

(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 



 
เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา    ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ที่
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

คุณภาพของ
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
   ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและ การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น  

๙๕ ดีเยี่ยม 

   ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  

๙๕ ดีเยี่ยม 

   ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร  ๙๖ ดีเยี่ยม 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๗๕ ดีเยี่ยม 

   ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล การสอบวัดระดับชาติ  ๖๒ ดี 
   ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  ๙๗ ดีเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของ สังคม  

๘๒ ดีเยี่ยม 

   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๙๘ ดีเยี่ยม 
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย  ๙๘ ดีเยี่ยม 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๙๘ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ ผู้บริหารสถานศึกษา    
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา ก าหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา    
     ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมายและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

 ดีเยี่ยม 

     ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ดีเยี่ยม 
     ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   ดีเยี่ยม 
     ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  

 ดีเยี่ยม 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม รับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน  

 ดีเยี่ยม 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเยี่ยม 
 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ที่
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

คุณภาพของ
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ๙๘ ดีเยี่ยม 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  ๙๗ ดีเยี่ยม 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

๙๙ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ    
        การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 ดีเยี่ยม 

 

หมายเหตุ 
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ที่จะใช้ในการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษา  ได้จัดล าดับคุณภาพการประเมินไว้ ๔ ระดับ  คือ 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๔ ระดับ  
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม  
ระดับ ๓ ดี  
ระดับ ๒ พอใช้  
ระดับ ๑ ปรับปรุง  

 

เกณฑ์การเปรียบเทียบค่าน้ าหนักร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ      ๗๖.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ หมายถึง   ระดับ ๔ ดีเยี่ยม  

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ      ๕๑.๐๐ – ๗๕.๐๐ หมายถึง   ระดับ ๓ ดี 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ      ๒๖.๐๐ - ๕๐.๐๐   หมายถึง   ระดับ ๒ พอใช้  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ      ๑.๐๐ –  ๒๕.๐๐   หมายถึง   ระดับ ๑ ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศ 

   โรงเรียนสตูลวิทยา 

 

                                                                        

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

                ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

โรงเรียนสตูลวทิยา   อ าเภอเมืองสตูล    จงัหวัดสตูล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖

(สงขลา – สตูล) 
 



 


