บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาด้านผู้เรียน ทีผ่ ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาส
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 ความหมายและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 หลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
2. การประเมินคุณภาพภายนอก
2.1 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง ด้านผู้เรียน
1.1.1 การมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.1.2 การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของผู้เรียน
1.1.3 การมีสนุ ทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาของผู้เรียน
1.1.4 การมีความสามารถในการคิดเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ของผู้เรียน
1.1.5 การมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
1.1.6 การมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องของผู้เรียน
1.1.7 การมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตของผู้เรียน
2.2 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ด้านผู้เรียน
2.2.1 ด้านผลผลิต
2.2.1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.2.1.2 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
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2.2.1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รแู้ ละเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2.1.4 ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็นและปรับตัวเข้ากับสังคมได้
2.2.2 ด้านผลลัพธ์
2.2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และผู้เรียนมีการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพตามศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
3. งานวิจัยเชิงคุณภาพ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสได้รับการบริการการศึกษา
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเป็นเลิศ โดยโรงเรียนมีคุณภาพการเรียนมี
คุณภาพ ห้องเรียนมีคุณภาพ และผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานสูงในระดับสากล ดังนั้นจึงจัดให้มี
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันไม่ให้เกิดการทํางานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ และผลผลิตไม่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินกิจกรรม
ใดๆ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่าการดําเนินงานของสถานศึกษา ตามพันธกิจ
ที่ได้ร่วมกันกําหนดไว้นั้น จะให้ผลผลิตการศึกษาอย่างมีคุณภาพอันพึงประสงค์ ตามความคาดหวัง
ของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541 : 2)
ความหมายและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2541 : 16) ให้ความหมายไว้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายถึง ระบบประกันคุณภาพที่เกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การจัดการศึกษาจะบรรลุจุดสําคัญ คือ
เด็กได้รับการพัฒนาที่สมดุลทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อย่างน้อยในระดับพื้นฐานที่
เด็กไทยทุกคนพึงได้รับและมีโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน
สงบ ลักษณะ (2541 : 2) การประกันคุณภาพการศึกษาคือ การวางแผนและการปฏิบัติ
หน่วยผลิตที่มุ่งเน้นจะผลิตสิ่งที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา
จึงเป็นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผู้รับผิดชอบการศึกษาควรได้รับการประกัน
ให้สังคมเชื่อมัน่ ว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร และตรงกับความมุ่งหวังของสังคม
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542 : 153) ได้ให้ความหมายว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นการรับประกันระบบการบริการคุณภาพของสถานศึกษา เป็นการสร้างความมั่นใจว่าผลผลิตเมื่อ
ออกมาจากกระบวนการแล้วจะมีคุณภาพที่ดีตรงตามความต้องการของลูกค้า ผลผลิตต้องตอบสนอง
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ต่อลูกค้าและเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยต้องเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง ชุมชนได้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ ร่วมตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 7) ได้ให้ความหมายว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา
ทั้งผู้รับบริการโดยตรงได้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง และผู้รบั บริการทางอ้อมได้แก่ สถานประกอบ
การประชาชน และสังคมโดยรวม
จากแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ปกครองชุมชน สังคมว่า
จะทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพ หรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นมาตรการหนึ่งที่ทํา ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยผู้ที่จบการศึกษามีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว้โดยมีแนวทางการดําเนินงาน
หลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการการพัฒนาการศึกษาที่ช่วยสร้างความพึง
พอใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมว่าผู้เรียนที่จบการศึกษาจะมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยเน้นแนวคิดหลัก ดังนี้
(เข็มเพชร กําหอม, 2543 : 31-32)
1. การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (Child-Centered Development)
เป็นแนวความคิดที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ทั้งปวง และยึดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต ดังนั้น
ในการจัดการศึกษาจึงต้องช่วยกระตุ้น เอื้ออํานวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้
พัฒนาจนเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมสามารถดํารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
2. การใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการ (School-Based Management :SBM)
เป็นแนวความคิดที่มุ่งให้สถานศึกษามีอํานาจตัดสินใจบริหารจัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีความเชื่อ
ว่าสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการผลิตที่สามารถสร้างผลผลิตคือ ผู้เรียนให้มีคุณภาพได้การใช้
สถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการ จึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาที่จะทําให้เสริมสร้างพลังให้สถานศึกษาชุมชนและสังคมร่วมมือกันจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
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3. การมีส่วนร่วมและการร่วมคิดร่วมทํา (Participation and Collaboration) เป็น
แนวความคิดที่มุ่งให้การศึกษาเป็นแหล่งของสาธารณชนที่ทุกคนทุกส่วนของสังคมต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการดําเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลทุกคน และกับสังคมโดยส่วนรวม
การศึกษาจึงเป็นเรื่องของทุกคน (All for Education) โดยแนวความคิดนี้เชื่อว่าการให้ทุกคนทุกส่วน
ของสังคมมีส่วนร่วมคิด และร่วมดําเนินการในการจัดการศึกษา ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมิน และประกันคุณภาพการศึกษา จะทําให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของให้
การสนับสนุน และร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมกัน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมได้
4. การกระจายอํานาจทางการศึกษา (Decentralization of Education) เป็นแนวความคิด
ที่มุ่งกระจายอํานาจการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มสี ่วนได้ส่วนเสียกับการศึกษา (Stakeholders)
ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ได้แก่ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมแนวความคิดนี้
เชื่อว่าการกระจายอํานาจทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับการศึกษามากขึ้นนี้จะทําให้เขา
เกิดความตระหนักในคุณประโยชน์ของการศึกษา และผลกระทบมากขึน้ นี้จึงทําให้เกิดความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของเขา และมุง่ มั่นพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นที่
ยอมรับศรัทธาของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมในที่สุด
5. การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) เป็นแนวความคิดที่มุ่งให้
สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา (Authorities) ต่อผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม และต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ได้มาตรฐานซึ่งสามารถให้ผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม และหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบได้ เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว
แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน (Quality Assurance) เป็นวิธีการที่นํามาใช้เพื่อการบริหาร และ
จัดการเชิงคุณภาพขององค์กรทางการศึกษา Dale. (1994. อ้างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 7) ได้อธิบายถึงวิวัฒนาการของการบริหารและจัดการเชิงคุณภาพ
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แบบที่เน้นการตรวจจับ (Detection) อันได้แก่
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Inspection) และการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
ทั้งสองกิจกรรมนี้เน้นพัฒนาความแม่นยําของเครื่องมือและประสิทธิภาพของเทคนิคที่ใช้ใน
การตรวจจับความผิดที่เกิดขึ้น จุดอ่อนของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพแบบนี้ คือการลงมือ
กระทําหลังจากข้อผิดพลาดหรือปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว (Retrospective หรือ Reactive) การบริหาร
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และการจัดการเชิงคุณภาพแบบที่สองเป็นสิ่งที่ เพิ่งเกิดขึ้น มีลักษณะที่เน้นการป้องกันก่อนที่ความผิด
จะเกิดขึ้น (Preventive หรือ Proactive) แบ่งย่อยออกได้ 2 ประเภท คือ การประกันคุณภาพและ
การจัดการเชิงคุณภาพทั่วทั้งระบบ (Total & Quality Management หรือ TQM) TQM เป็นปรัชญา
การบริหารการจัดการที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งปวงที่จะตอบสนองความคาดหวัง และความต้องการ
ต่างๆ ของลูกค้า ชุมชนและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดโดยการพัฒนา
และใช้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของพนักงานทุก ๆ คน ในอันที่จะมุง่ มั่นไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
การประกันคุณภาพภายในเป็นระดับหนึ่งของวิวัฒนาการการบริหารการจัดการเชิงคุณภาพที่
ยังไม่บรรลุถึงขั้นของ TQM แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดจากการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
แบบเก่าที่เน้นการตรวจจับ โดยให้หันมาเน้นการวางแผนป้องกันอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจกับผูเ้ กี่ยวข้องว่าผลผลิตที่ออกมา
จะมีคุณภาพตามที่คาดหวัง การประกันคุณภาพยังคงมีการเน้นความสําคัญของคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดและเทคนิควิธวี ัด สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการสร้างความมั่นใจโดยการมี
มาตรการป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นการออกแบบและขั้นดําเนินการงาน
จนถึงขั้นที่ได้ผลผลิตออกมา นอกจากจะมีการนําผลการประเมินในทุกขัน้ ตอนมาใช้เพื่อการวางแผน
ออกแบบและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Improvement)
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานัน้ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542,2542:5-6)
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโรงเรียน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด ที่มีหน้าที่ดูแลสถานศึกษานั้น (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2544 : 23)
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการทั้งมวลที่เป็นระบบ และมี
การวางแผนล่วงหน้าอันเป็นสิ่งจําเป็นที่จะสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งได้ว่าสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ
จะมีคุณภาพตามข้อกําหนดที่ได้วางไว้ส่วนการจัดการเชิงคุณภาพทั่วทั้งระบบ Dale. (1994. อ้างถึงใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547 : 7)
การประกันคุณภาพภายในเป็นการวิวัฒนาการบริหารการจัดการเชิงคุณภาพที่ยังไม่บรรลุถึง
ขั้นของ TQM แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดจากการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบเก่าที่เน้น
การตรวจจับ โดยให้หันมาเน้นการวางแผนป้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้เกีย่ วข้องว่า ผลผลิตที่ออกมาจะมีคุณภาพ
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ตามที่คาดหวัง การประกันคุณภาพยังคงมีการเน้นความสําคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพของ
เครื่องมือวัดและเทคนิควิธีวัด สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการสร้างความมั่นใจ โดยการมีมาตรการป้องกัน
ไม่ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นการออกแบบและขั้นดําเนินการงานจนถึงขั้นที่ได้ผลผลิต
ออกมา นอกจากจะมีการนําผลการประเมินในทุกขั้นตอนมาใช้เพื่อการวางแผนออกแบบและ
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้แก่ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 11-13)
1. จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิด หรือทําให้บคุ ลากรเสียหน้า โดยเป้าหมาย
ที่สําคัญอยู่ทกี่ ารพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
2. การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการทํางานของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการดําเนินงาตามปกติของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องวางแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง เป็นระบบ มีความ
โปร่งใส และมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน
3. การประกันคุณภาพ เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู
อาจารย์ และบุคคลอื่นๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้เรียน ชุมชน
เขตพื้นที่ หรือหน่วยงานที่กํากับดูแล เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย วางแผนติดตาม
ประเมินผล พัฒนา ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพเพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคณ
ุ ภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับระบบประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องเดียวกัน
กับกระบวนการบริหารอย่างมีคุณภาพหรือ วงจร PDCA แต่เน้นระบบที่ผสมผสานอยู่ในกระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น มีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
(สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2544: 20)
1. การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
6. การประเมินมาตรฐานการศึกษา
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจํา ปี
8. การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผลสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี 8 ประการ คือ
(สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2544ก: 23)
1. ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
2. การทํางานเป็นทีมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจกับผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
4. การกําหนดผู้รับผิดชอบ
5. การบริหารงานตามแบบ PDCA วงจรคุณภาพของ เดมมิ่ง
6. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เป็นงานระดับชาติ
7. การมีส่วนในการดําเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา นั้นมีบทบาทในการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก
คือ การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการและ ด้านพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ จํานวน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ และ
ในการเตรียมการเพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายนอกนั้น สถานศึกษาก็จะต้องมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านผู้เรียน
แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 มาตรา 6 ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ)สติปญ
ั ญา ความรู้
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(หมายถึงเป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข (หมายถึง เป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)และในมาตรา 7 ที่ว่าในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ได้มุ่งพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ นอกจากนี้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติยังได้กําหนดคุณลักษณะคนไทยที่พงึ
ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกไว้โดยเน้นให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
ดังนั้น ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงยึดการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ตามทีร่ ะบุไว้ในหลักสูตรเป็นหลัก โดยการกําหนดคุณภาพ
ผู้เรียนเป็น 8 ส่วน คือ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสํานึก ในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร มีทักษะใน
การแสวงหาหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา สําหรับความรู้
และทักษะพื้นฐาน ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดคํานวณ มีทักษะการสังเกต
สอบถาม สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล แก้ปญ
ั หาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะการคิด
และแก้ปญ
ั หาอย่างมีสติ นําเสนอผลงานได้ รวมทั้งมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศเพื่อพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขันระดับสากล สําหรับทักษะการค้นคว้าหาความรู้ และ
การปรับตัว มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้โดยเน้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุที่
ประเทศชาติต้องการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันประเทศคู่แข่งทางการค้าทั้งหลาย ความสามารถ
ในการจัดการและมุ่งมั่นทํางานให้สําเร็จ รวมทั้ง ความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
(Teamwork) ส่วนคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการอบรม
สั่งสอนและปลูกฝังอย่างต่อเนื่องจากสถานศึกษา ทั้งนี้มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนสอดรับกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติครบถ้วน
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การประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินภายนอกรอบที่สอง มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์
ตัวบ่งชี้
1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.3 มีความกตัญญูกตเวที
1.4 มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สงิ่ ของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
1.6 ภูมใิ จในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดํารงไว้ ซึ่งความเป็น
ไทย
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้
2.1 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม
2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม /โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้
3.1 มีทักษะในการจัดการและทํางานให้สําเร็จ
3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน
3.3 ทํางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
3.4 ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.5 มีความรู้สกึ ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรตรอง และมีวสิ ัยทัศน์
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ตัวบ่งชี้
4.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีการคิด
แบบองค์รวม
4.2 สามารถคาดการณ์ กําหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้
4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ
4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ ําเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
5.3 สามารถสือ่ ความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนําเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ
5.4 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียน
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้
6.1 มีนสิ ัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง
6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัวใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้ และสื่อ ต่างๆ ได้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
6.3 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสขุ นิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้
7.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
7.2 มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
7.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
7.4 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น
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7.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสนุ ทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
ตัวบ่งชี้
8.1 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ
8.2 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์
8.3 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ
จากมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ทั้ง 8 มาตรฐาน จึงกล่าวได้ว่าคุณภาพผู้เรียน หมายถึง
ผู้เรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรอง มีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร มีทกั ษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียน
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
วิธีการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําคําอธิบายและพัฒนาระดับคุณภาพ
ตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการจําแนกผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาว่าจัดได้คุณภาพตามมาตรฐานหรือไม่โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้
( กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 122)
1. ผลการประเมินคุณภาพในรายมาตรฐาน ให้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมของ
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน
ผลการประเมินรายมาตรฐาน =

ผลรวมของผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้
จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดในมาตรฐาน

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพรายมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังตาราง 2 คือ
เกณฑ์การพิจารณา
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพตัวบ่งชี้รายมาตรฐาน ต่ํากว่าหรือเทียบเท่า 1.74
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพตัวบ่งชี้รายมาตรฐาน ระหว่าง 1.75 – 2.74
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพตัวบ่งชี้รายมาตรฐาน ระหว่าง 2.75 – 3.49
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพตัวบ่งชี้รายมาตรฐาน ระหว่าง 3.50 – 4.00

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

2. ผลการประเมินคุณภาพในรายด้าน ให้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมของมาตรฐานในแต่ละด้าน
ผลการประเมินรายด้าน =

ผลรวมของผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน
จํานวนมาตรฐานทั้งหมดในแต่ละด้าน
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพรายด้าน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังตาราง 3 คือ
เกณฑ์การพิจารณา
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพมาตรฐานรายด้าน ต่ํากว่าหรือเทียบเท่า 1.74
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพมาตรฐานรายด้าน ระหว่าง 1.75 – 2.74
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพมาตรฐานรายด้าน ระหว่าง 2.75 – 3.49
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพมาตรฐานรายด้าน ระหว่าง 3.50 – 4.00

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพในรายด้าน ให้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมทุกมาตรฐาน
ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา =

ผลรวมของผลการประเมินทุกมาตรฐาน
จํานวนมาตรฐานทั้งหมด

เกณฑ์ตัดสินการผ่านมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยระดับเกณฑ์การพิจารณา
ดังตาราง 4
เกณฑ์การพิจารณา
ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพรวมทุกมาตรฐาน ต่าํ กว่าหรือเทียบเท่า 1.74
ปรับปรุง
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพรวมทุกมาตรฐาน ระหว่าง 1.75 – 2.74
พอใช้
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพรวมทุกมาตรฐาน ระหว่าง 2.75 – 3.49
ดี
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพรวมทุกมาตรฐาน ระหว่าง 3.50 – 4.00
ดีมาก
และไม่มมี าตรฐานใดอยู่ในระดับปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินให้ผา่ นมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การเทียบเคียงผลการประเมินมีความสอดคล้องกันระหว่างผลการประเมินภายในและ
ผลการประเมินภายนอก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,2550:
123) จึงได้กําหนดเกณฑ์ตัดสินการผ่านมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพไม่ต่ํากว่าระดับดี ( ≥ 2.75 ในระบบ 4
คะแนน)
2. สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพในระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของ
มาตรฐานที่ประเมิน นั่นคือ ได้มาตรฐานระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 14 มาตรฐาน ใน 18 มาตรฐาน
3. สถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรบานการศึกษาอยู่ในระดับปรับปรุง
ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
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ระบบการประกันคุณภาพภายในกับระบบการประกันคุณภาพภายนอก มีความแตกต่างและ
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการที่สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดจะต้องดําเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาแล้วจัดทํารายงานประจําปีเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ส่วนการประกันคุณภาพภายนอกเป็นงานที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพภายใน
เป็นการตรวจสอบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพภายในกับ
การประกันคุณภายนอกจึงสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยมาตรฐานการศึกษาโดยคํานึงถึงหลักการสําคัญ
คือ เอกภาพเชิงนโยบาย ความหลากหลายในทางปฏิบัติและมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มากกว่าการควบคุมหรือการให้คุณให้โทษ ( สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา2544:5) วิธีการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่
สอง (พ.ศ. 2549-2553) ในส่วนของการประเมินอิงสถานศึกษา
การประเมินอิงสถานศึกษา ประกอบด้วย การพิจารณาพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และการบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีมติ ิในการพิจารณา วิธีการ
พิจารณา และการสรุปผลการพิจารณา ดังนี้
1 มิติในการพิจารณา มี 2 มิติ ได้แก่ 1) มิตพิ ัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
และ 2) มิติการบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กัน ดังตาราง 5
พัฒนาการของคุณภาพ
การศึกษา

บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนของสถานศึกษา
บรรลุ

มี

ดีมาก(4)

ไม่มี

พอใช้(2)

ไม่บรรลุ
ดี(3) มี A1 และ A2
พอใช้(2)ไม่มี A1 และ A2
ปรับปรุง(1)

2 วิธีการพิจารณาในแต่ละมิติ มีดังนี้
2.1 มิติพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษานําผลประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบแรกไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาจนทําให้มีผลการประเมินในรอบที่สองสูงกว่าผลการ
ประเมินในรอบแรก หรือยังคงรักษาระดับดีไว้ พิจารณาในระดับมาตรฐาน ดังนี้
2.1.1 นําผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ สมศ. ไปพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
สถานศึกษา โดยมีร่องรอยหลักฐานแสดงอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบครบกระบวนการ PDCA
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2.1.2 ผลการประเมิ นในรอบที่ สอง(เฉพาะผลการประเมิ นแบบอิ งเกณฑ์ ) สู งกว่ า
ผลประเมินรอบแรก หรือ มีผลประเมินทั้งในรอบแรกและรอบที่สองไม่ต่ํากว่าระดับดี (ดี-ดี)
การมีพฒ
ั นาการของคุณภาพการศึกษาจะพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานตามข้อ 2.1.1
และ 2.1.2 ถ้าไม่เป็นไปตามนีถ้ ือว่า ไม่มีพัฒนาการสําหรับสถานศึกษาทีไ่ ม่มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรก ถ้าผลประเมินรอบทีส่ องอยู่ในระดับดี และมีร่องรอยหลักฐานแสดงถึงสถานศึกษาได้
ใช้ผลการประเมินตนเองในการพัฒนามาตรฐานนั้นๆ อย่างเป็นระบบครบกระบวนการ PDCA จึงจะถือ
ว่า มีพัฒนาการ 2.2) บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน สามารถจําแนก แผนเป็น 2 กรณี ได้แก่
2.2.1 สถานศึกษาใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย เป็นเป้าหมายใน
การดําเนินการประเมินว่าสถานศึกษาบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน จะพิจารณาจาก
2.2.1.1 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปี/โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
สถานศึกษาโดยมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเป้าหมายในการดําเนินการเป็นรายตัวชี้วัด
2.2.1.2 ในแผนปฏิบัติการได้กําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ และ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จในการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ชัดเจน
2.2.1.3 พิจารณาว่าในแต่ละมาตรฐานที่เป็นเป้าหมายของแผนต้องมีตัวบ่งชี้
อย่างน้อย 3 ใน 4 ของตัวบ่งชี้ที่ตรงกับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานสําหรับประเมินภายนอก
2.2.1.4 มีการดําเนินการตามแผนประจําปี/โครงการ/กิจกรรมที่วางไว้ครบถ้วน
และมีการประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงานอย่างชัดเจน
2.2.1.5 มีผลการประเมินความสําเร็จที่บรรลุตัวบ่งชี้ทุกตัวในมาตรฐาน/
เป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้
การบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน จะพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานตาม ข้อ 1) 2)
และ 3) โดยสถานศึกษามีรายงานการปฏิบัตงิ านที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมพิสูจน์ได้หรือ
2.2.2 สถานศึกษาจัดทําแผนประจําปีที่ไม่ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย
เป็นเป้าหมายในการดําเนินงาน จะพิจารณาจาก
1. การบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน สถานศึกษาต้องระบุว่า
โครงการ/กิจกรรมที่ระบุในแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ปฐมวัย มาตรฐานใดบ้าง
2. สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนทีส่ อดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย โดยพิจารณาความเหมาะสมของการจัดกลุ่มดังกล่าวว่า
สอดคล้องกับมาตรฐาน หรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้องก็ให้ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ถ้าสอดคล้องจึงจะ
พิจารณาว่ามีร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่าผลการดําเนินงานบรรลุตามมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
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3. พิจารณาว่าในแต่ละมาตรฐานที่เป็นเป้าหมายของแผนต้องมีตัวบ่งชี้อย่าง
น้อย 3 ใน 4 ของตัวบ่งชี้ที่ตรงกับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานสําหรับประเมินภายนอก
4. มีการดําเนินการตามแผนประจําปี/โครงการ/กิจกรรมที่วางไว้ครบถ้วน
และมีการประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงานอย่างชัดเจน
5. มีผลการประเมินความสําเร็จที่บรรลุตัวบ่งชี้ทุกตัวในมาตรฐาน /เป้าหมาย
ตามแผนที่ตั้งไว้
หากสถานศึกษาไม่มีแผนประจําปีที่เป็นระบบก็ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องดูที่ผลแต่
ถ้าไม่บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนจะพิจารณาหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงถึงความตระหนักใน
ความสําคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด
โดยมีหลักฐานและร่องรอยแสดงความตระหนักในความสําคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษาให้พิจารณา ดังนี้ ผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 กลุ่มขึน้ ไป
(ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้ กครอง และผู้เกี่ยวข้อง) มีความตระหนักในความสําคัญ
ของการพัฒนาผู้เรียน หรือ ครู หรือ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานนั้นๆ
โดยมีหลักฐานและร่องรอยยืนยัน จากอย่างน้อย 3 แหล่งขึ้นไป เช่น นโยบายและทิศทางการพัฒนา
ของสถานศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายใน รายงานการประเมินตนเอง เป็นต้น ที่แสดงว่า
สถานศึกษามีความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาผู้เรียน หรือ ครู หรือ คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานนั้นๆ ซึ่งความพยายามในการปฏิบัติสู่มาตรฐานการศึกษา
พิจารณาจากการมีหลักฐานและร่องรอยยืนยันทั้ง 5 ข้อ
1. แผนกลยุทธ์ ธรรมนูญโรงเรียน แผนการจัดโครงสร้างองค์กรของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียน หรือ ครู หรือ คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานนั้น ซึ่งพิจารณาได้จากการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าประสงค์ของการพัฒนาของสถานศึกษา รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา การพูดคุยและสัมภาษณ์บุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น ในเรื่องการวางแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา
2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมสําคัญระดับสถานศึกษาด้านการบริหาร การเรียนการสอน
และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียน หรือ ครู หรือ คุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยพิจารณาได้จาก
แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นต้น
3. มีภาคีเข้าร่วมหลากหลายเพียงใด โดยเฉพาะครือข่าย หรือ ชุมชน เป็นต้น ภาคีที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงว่า เป็นโครงการ/กิจกรรมระดับสถานศึกษาซึ่งพิจารณาได้จากรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาและโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
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4. มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน หรือ ครู หรือ คุณภาพการจัดการศึกษา ให้บรรลุ
ตามมาตรฐานนั้น ๆ อย่างเป็นระบบและดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพียงใด ที่จะแสดงความยั่งยืนของ
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานนั้น
5. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์เพียงใดและเป็นที่พึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด โดยต้องเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
และมีผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 พึงพอใจต่อผลของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ โดยมีความ
แตกต่างในความหมายของการบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน กับการบรรลุวัตถุประสงค์ใน
ความพยายามข้อ 5 ดังนี้ การบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนให้พิจารณาในระดับมาตรฐานว่า
มาตรฐานนั้นๆ สถานศึกษาตัง้ เป้าหมายไว้อย่างไร จะทําโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ครู หรือการบริหารจัดการให้บรรลุมาตรฐานนั้น ส่วนการบรรลุวัตถุประสงค์นั้นประเมินในเชิง
โครงการหรือกิจกรรมที่ปรากฏในการพัฒนาสู่มาตรฐานนั้นๆ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.) กําหนดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ซึ่งจะเริม่ ประเมินสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ในการประเมินทุกระดับจะมี 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ และ
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม โดยกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จะมี 11 ตัวบ่งชี้ จําแนกเป็น 8 ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 1 ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ และ 2 ตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ด้านผลผลิต
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รแู้ ละเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น และปรับตัวเข้ากับสังคมได้
ด้านผลลัพธ์
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และผู้เรียนมีการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
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ด้านบริหารจัดการศึกษา
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
ด้านประกันคุณภาพภายใน
8. การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดเป็นไปตามกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์
9. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหรือจุดเด่นหรือ
ลักษณะพิเศษของประเภทโรงเรียน
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
10. มาตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานรักษามาตรฐาน และยกระดับ
มาตรฐานโดยการกําหนดมาตรการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงในการดําเนินงานและ
การใช้ทรัพยากรกับรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
11. มาตรการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันเพื่อ
การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน
ทิศทางการประเมินภายนอกรอบที่ 3
ประเด็นที่ 1
- ใช้มาตรฐานชุดเดียวในการประเมินทั้งประเทศ
- ให้น้ําหนักร้อยละ 75 เน้นผลผลิตและผลลัพธ์จากการจัดการศึกษา
(คุณภาพผู้เรียน)
ประเด็นที่ 2
- คุณภาพผู้เรียน ด้านความดี และความสุข พิจารณาจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ความสามารถใช้ผลจากการทดสอบระดับชาติ
ประเด็นที่ 3
- การประเมินอิงสถานศึกษานั้นให้กําหนดไว้ในการประกันคุณภาพภายใน และมี
การประเมินในระดับกลุ่มสาระที่มีความสําคัญก่อน 5 กลุม่ สาระ
ประเด็นที่ 4
- กําหนดให้การประกันคุณภาพภายในเป็นมาตรฐานหนึ่งที่ใช้ในการประเมิน
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 มี 5 มาตรฐาน
1. ผู้เรียนเป็นคนดี
2. ผู้เรียนมีความสามารถ
3. ผู้เรียนมีความสุข
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4. ครูสอนเก่ง เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
5. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
น้ําหนัก ร้อยละ 15
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ใน
มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของการศึกษาว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอีกนัยหนึ่งความหมายของการศึกษา คือ
การพัฒนาลักษณะนิสัยซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะเด่นของบุคคลที่เกิดจากการสั่งสมลักษณะนิสัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รวมถึงอาชีพ การศึกษาและวิธีการอบรมเลี้ยงดู และในพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาดังกล่าว ได้กําหนดความมุ่งหมาย และหลักการเพื่อให้คนไทยมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงค์ทั้ง ในฐานะพลเมืองและพลโลกตามมาตรฐานการศึกษาของชาติกล่าวคือ เป็นคนดี คนเก่ง
มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความภาคภูมิในความเป็นไทย โดยมีตัวบ่งชี้ ดังนี้
1 กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ์
2 ความรู้และทักษะที่จําเป็นและเพียงพอในการดํารงชีวิตและพัฒนาสังคม
3 ทักษะการเรียนรู้และปรับตัว
4 ทักษะทางสังคม
5 คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองและพลโลก และเมื่อพิจารณา
เพิ่มเติมในส่วนของคุณลักษณะของกําลังคนรุ่นใหม่ในฐานะพลโลก ได้แก่ Civic and Moral
Character with Democratic Outlook/Seft-awareness/ Cultural Awareness /Systemic
Thinking/Global perspectives/Interdisciplinary Understanding Learning Skills/Learning
how to learn/Research Skills/IT Literacy/Communication Skills รวมทั้งนโยบาย 3 ดี ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ
1. ด้านประชาธิปไตย ศรัทธาและเชื่อมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพย์ติด
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จากการวิเคราะห์คุณลักษณะดังกล่าว จะเห็นว่า การพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และมีค่านิยมในทางที่ดี เป็นคุณลักษณะที่เป็นตัวบ่งชี้ร่วมสําคัญในการกําหนดเป้าหมายของการจัด
การศึกษา การพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม มีความดี เข้าถึงความงามและความจริง ดําเนินชีวิตโดย
กายสุจริต วจีสจุ ริตและมโนสุจริต เป็น 1 ในคุณลักษณะ 5 ประการของคนไทยและสร้างผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ มีคุณธรรมและจิตสํานึก (morality and conscience) มีคณ
ุ ธรรมใน
การกระทํา ด้านความละลายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณ ความไม่เห็นแก่ตัว
ความปรารถนาดี เอ้เฟื้อต่อกัน ความจริงใจและความขยันหมั่นเพียรและมีจิตสํานึกในการกระทํา
ความดีด้านจิตสํานึกความรับผิดชอบ จิตสํานึกในคุณค่าของตนและผู้อื่น จิตสํานึกความเป็นไทย
จิตสํานึกประชาธิปไตย
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแหล่งการศึกษาที่เป็นรากฐานที่สําคัญที่ทําให้
เกิดกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆให้มีความเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ได้แก่ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทํางาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ
สถานศึกษาจึงต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่ปฏิบัติหน้าที่นักเรียนที่ดีของโรงเรียนทําหน้าที่ลูกที่ดีของ
พ่อแม่ ผู้ปกครองและพร้อมทีจ่ ะทําประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมตามบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
ดังตาราง 6
ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
1.3

ชื่อตัวบ่งชี้
ผู้เรียนปฏิบัติหน้าที่นักเรียนที่ดีของโรงเรียน
ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม

น้ําหนัก
5
5
5

หมายเหตุ พิจารณาระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลัง รายละเอียดในการประเมินตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1. 1 ผู้เรียนปฏิบัติหน้าที่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
น้ําหนัก : ร้อยละ 5
คําอธิบาย
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ผู้เรียนปฏิบัติหน้าที่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน หมายถึง การที่ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหน้าที่
ของนักเรียนที่ดี ประกอบด้วย การปฏิบัติตนตามที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน รวมทั้งการ
ร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาสถานศึกษาและชื่อเสียงของสถานศึกษา การเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์
การมีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับเพื่อนๆและผูอ้ ื่นในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม
เกณฑ์การพิจารณา : ให้พจิ ารณาร้อยละของผู้เรียนในภาพรวมที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มคี วามซื่อสัตย์ สุจริต พิจารณาค่าร้อยละจากราย
การตัวอย่าง ต่อไปนี้
- ไม่ทุจริตในการทํางาน และการทําข้อสอบ
- ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิทาง
ปัญญาของผู้อนื่
- พูดแต่ความจริง
- ทรัพย์สินของส่วนตัวและส่วนรวมไม่สูญหาย
- รับผิดชอบต่องานกลุ่ม ไม่ผลักภาระให้ผู้อนื่
- ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ
1.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีวินัย พิจารณาค่าร้อยละจากรายการตัวอย่าง ต่อไปนี้
- ปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบของโรงเรียนที่ได้ตกลงไว้ เช่น ตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียน การส่งงานตรงเวลา
- การควบคุมตนเองได้ เช่น มีระเบียบวินัยในการแต่งาย มีมารยาท ไม่พดู คุยเล่นใน
เวลาเรียน
- มีวินัยในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
- ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความสุภาพ อ่อนโยน ทั้ง กาย วาจา ใจ
- ร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน และรักษา
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงาม
1.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความมุ่งมั่นในการทํางาน พิจารณาค่าร้อยละจากรายการ
ตัวอย่าง ต่อไปนี้
- ความเอาใจใส่ต่องาน
- ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางาน
- ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
- ความขยัน อดทน หมั่นเพียรในการเรียนและการทํางานจนประสบความสําเร็จ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
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การพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน กําหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 7
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การปรเมินคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่นักเรียนที่ดีของโรงเรียน ต่ํากว่าร้อยละ 50
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่นักเรียนที่ดีของโรงเรียน ตั้งแต่ร้อยละ 50 – 59
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่นักเรียนที่ดีของโรงเรียน ตั้งแต่ร้อยละ 60 – 74
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่นักเรียนที่ดีของโรงเรียน ตั้งแต่ร้อยละ 75 – 89
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่นักเรียนที่ดีของโรงเรียน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง
- หลักฐานทีแ่ สดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้และรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาผู้เรียนตาม
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปีย้อนหลัง
- บันทึกหรือรายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง 3 ปีย้อนหลัง
- เครื่องมือหรือแบบเก็บรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน 3 ปีย้อนหลัง
- สมุดพก และรายงานผลการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน 3 ปี ย้อนหลัง
- หลักฐานการบันทึกการทําความดีของผู้เรียน 3 ปีย้อนหลัง
ตัวบ่งชี้ที่ 1. 2 ผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
น้ําหนัก : ร้อยละ 5
คําอธิบาย:
ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หมายถึง การที่ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ประกอบด้วย การปฏิบัติตามคําอบรม สั่งสอน ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ความมีเมตตากรุณา
โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว มีความรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ประหยัดอดออม
การแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดํารงชีวิต มีความกตัญญูกตเวที

เกณฑ์การพิจารณา : ให้พิจารณาร้อยละของผู้เรียนในภาพรวมที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
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1.2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่อย่างพอเพียง พิจารณาค่าร้อยละจากรายการตัวอย่าง
ต่อไปนี้
- รู้จักพอเพียง พอประมาณ ประหยัด และอดออม
- รู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายอย่างประหยัดอดออมเท่าที่จําเป็น
- รู้จักเลือกใช้สิ่งของโดยมุ่งเน้นประโยชน์มากกว่าค่านิยมของสินค้า
- รู้จักประหยัดน้ํา ไฟ ใช้ให้คมุ้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ภูมิใจและพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่
- มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเอื้ออาทร พิจารณาค่าร้อยละจากรายการตัวอย่าง
ต่อไปนี้
- ความเมตตากรุณา
- มีน้ําใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง
- แบ่งเบาภาระ ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง
- เสียสละช่วยเหลือญาติพี่น้อง
1.2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความกตัญญูกตเวที พิจารณาค่าร้อยละจากราย
การตัวอย่าง ต่อไปนี้
- รักและเคารพพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความประพฤติดีอยู่ในโอวาท
- แสดงความกตัญญูในโอกาสต่างๆ
- เชื่อฟังสิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครองตักเตือน แนะนํา ห้ามปราม และปฏิบัติตาม
- ประพฤตติ ปฏิบัติตนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองภูมิใจและมีความสุข
- ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง กําหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 8
คะแนน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

1

ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่ํากว่าร้อยละ 50

2

ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตั้งแต่ร้อยละ 50-59

3

ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

4
5

ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
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แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง
- หลักฐานทีแ่ สดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปี
ที่เป็นรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนา
ผู้เรียนตามคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปีย้อนหลัง
- บันทึกหรือรายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง 3 ปีย้อนหลัง
- เครื่องมือหรือแบบเก็บรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 3 ปีย้อนหลัง
- สมุดพกและรายงานผลการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน 3 ปีย้อนหลัง
- หลักฐานการบันทึกการทําความดีของผู้เรียน 3 ปีย้อนหลัง
- หลักฐานที่เกีย่ วข้องกับการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการปฏิบัติตาม
คําอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ผูป้ กครองของผู้เรียน 3 ปีย้อนหลัง
ตัวบ่งชี้ที่ 1. 3 ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม
น้ําหนัก : ร้อยละ 5
คําอธิบาย:
ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม หมายถึง การที่ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ชุมชนและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมที่ทําเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ประกอบด้วยการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย รู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของชาติไทยรู้ผิดชอบชั่วดี มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย การดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสจุ ริตและมโนสุจริตรักษาสาธารณสมบัติ
สามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม รวมทั้งเห็นความสําคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เกณฑ์การพิจารณา : ให้พิจารณาร้อยละของผู้เรียนในภาพรวมที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พิจารณาค่าร้อยละจากรายการ
ตัวอย่าง ต่อไปนี้
- รู้จักบทบาทของตนเองในฐานะคนไทย และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- เป็นศาสนิกชนที่ดี ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา
- ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
- เคารพ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
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- แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
1.3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่รักความเป็นไทย พิจารณาค่าร้อยละจากรายการตัวอย่าง
ต่อไปนี้
- ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีไทย
- มีความภูมิใจในความเป็นไทย
- ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- รู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ของชาติไทย มีความเป็นไทย ปฏิบัติ
ตนตามมารยาทไทย
- สนับสนุน ส่งเสริมการใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตภายในประเทศ
1.3.3. ร้อยละของผู้เรียนที่มจี ิตสาธารณะ พิจารณาค่าร้อยละจากรายการตัวอย่าง
ต่อไปนี้
- รักษาสาธารณสมบัติ
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
- ช่วยเหลือชุมชนและสังคมด้วยความเต็มใจ
- บําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอ
- ช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ ประสบปัญหาเดือดร้อนหรือเจ็บป่วย
- ทําเพื่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน และสังคม กําหนดเกณฑ์
การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 9
คะแนน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

1

ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม ต่ํากว่าร้อยละ 50

2

ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม ตั้งแต่ร้อยละ 50-59

3

ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

4

ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

5

ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง
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- หลักฐานทีแ่ สดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปี
ที่เป็นรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนา
ผู้เรียนตามคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปีย้อนหลัง
- บันทึกหรือรายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง 3 ปีย้อนหลัง
- เครื่องมือหรือแบบเก็บรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 3 ปีย้อนหลัง
- สมุดพกและรายงานผลการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน 3 ปีย้อนหลัง
- หลักฐานการบันทึกการทําความดีของผู้เรียน 3 ปีย้อนหลัง
- หลักฐานที่เกีย่ วข้องกับการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการปฏิบัติตาม
คําอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ผูป้ กครองของผู้เรียน 3 ปีย้อนหลัง
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
น้ําหนัก ร้อยละ 10
การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มาตรฐานการศึกษาของชาติ ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานที่ 2 คุณลักษณะของคนไทย
ที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยมีเป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคน
ไทยทุกคนให้เป็น คนเก่ง คนดีและมีความสุข โดยมีการพัฒนาคนที่เหมาะสมกับช่วงวัยเต็มตาม
ศักยภาพ และตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีคุณลักษณะของคนไทย
ที่พึงประสงค์ในคุณลักษณ์มีรปู ลักษณ์ (สุขภาพ บุคลิกภาพ) ดี มีกําลังกายที่สมบูรณ์ประกอบด้วย
การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งสุขภาวะทางกายและจิต มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรค
มีภูมิคุ้มกัน ภาวะโภชนาการดี บริหารกาย เล่นกีฬา ท่าทางคล่องแคล่ว ร่าเริง และมีสภาพจิตที่
แจ่มใส ไม่เครียด มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีสุนทรียภาพ มีทักษะทางดนตรี ศิลปะ
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ให้นิยามไว้ว่า สุขภาพ หมายถึงภาวะของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
องค์การอนามัยโลก ได้นิยามไว้ว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม
และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั้น อีกทั้งโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้สถานศึกษามีการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีสขุ
ภาพายและสุขภาพจิตที่ดี โดยมีความครอบคลุมด้านสุขภาพอนามัยในทุกแง่มุมของชีวิตทั้งในโรงเรียน
และชุมชน นั่นคือ ความร่วมมือกันผลักดันให้โรงเรียนใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อพัฒนาสุขภาพของ
ผู้เรียนบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนครอบครัวและชุมชนให้สามารถ 1) นํามาประยุกต์ใช้ใน
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ชีวิตประจําวัน 2) ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผู้อื่นและ 3) ตัดสินใจและควบคุมสภาวการณ์
และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นสุขภาพกับการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการควบคู่กัน
ไปให้เกิดการประสานเอื้ออํานวยประโยชน์ และเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เป็นเรื่องที่สําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามสุขนิสัย สุขปฏิบัติ
และเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมทางด้านอนามัยที่จะนําไปสู่การมีสุขภาพดีตั้งแต่เด็กควบคู่ไปกับการศึกษา
เพื่อให้เด็ก ดี เก่ง มีความสุข มีสุขภาพดี มีนา้ํ หนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางายตามเกณฑ์ รวมทั้ง
มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นเป็นความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา
และการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งจะนําไปสู่การบรรลุถึงปรัชญาการพัฒนาคนอย่างแท้จริง
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้
ดังตาราง 10 คือ
ตัวบ่งชี้
2.1
2.2

ชื่อตัวบ่งชี้
ผู้เรียนที่มีสุขภาพจิตดี มีน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ผู้เรียนที่มีสุขภาพจิตดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและมีสุนทรียภาพ

น้ําหนัก
5
5

หมายเหตุ พิจารณาระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลัง
รายละเอียดในการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2. 1 ผู้เรียนที่มสี ุขภาพจิตดี มีน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้ง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
น้ําหนัก : ร้อยละ 5
คําอธิบาย
ผู้เรียนที่มสี ุขภาพดี มีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้ง รู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย หมายถึง การที่ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน โดยปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พักผ่อนอย่างเพียงพอ และมีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2543) ผู้เรียนรู้จกั วิธีดูแลรักษา
ตนเองให้ปลอดภัย รู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา การสูบบุหรี่และ
อบายมุขต่างๆ การป้องกันตนเองจากเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากโรคภัย
จากอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาทและปัญหาทางเพศ
เกณฑ์การพิจารณา : ให้พิจารณาร้อยละของผู้เรียนในภาพรวมที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
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2.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาพดี (พิจารณาจากน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์) พิจารณาค่าร้อยละจากรายการตัวอย่าง ต่อไปนี้
- พัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
- มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดี (เฉพาะพฤติกรรมการแสดงออกใช้เกณฑ์
สสส.) พิจารณาค่าร้อยละจากรายการตัวอย่าง ต่อไปนี้
- รู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า
และอบายมุขต่างๆ
- ดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง
- รู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ โรคภัยและปัญหาทางเพศ
- ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง
- ออกกําลังกายสม่ําเสมอ (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง)
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- พักผ่อนอย่างเพียงพอ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาผู้เรียนที่มีสุขภาพดี มีน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้ง
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 11 นี้

คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีสุขภาพดี มีน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ต่ํากว่าร้อยละ 50
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีสุขภาพดี มีน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ตั้งแต่ร้อยละ 50 – 59
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีสุขภาพดี มีน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ตั้งแต่ร้อยละ 60 – 74
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีสุขภาพดี มีน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ตั้งแต่ร้อยละ 75 – 89
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีสุขภาพดี มีน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
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แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง
- หลักฐานทีแ่ สดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปี
ที่เป็นรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนา
ผู้เรียนตามคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปีย้อนหลัง
- บันทึกหรือรายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง 3 ปีย้อนหลัง
- เครื่องมือหรือแบบเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด
เช่น แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกการปฏิบัติ ข้อมูลสถิตติ ่างๆ เช่น บัตรบันทึกสุขภาพ
ประจําตัวผู้เรียน ผลจากการทดสอบสมรรถภาพ การชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง สถิติการเจ็บป่วย การเกิด
อุบัติเหตุ การใช้ห้องพยาบาล เป็นต้น 3 ปีย้อนหลัง
- สมุดพกบันทึกสุขภาพและพฤติกรรมผู้เรียน 3 ปีย้อนหลัง
- เอกสาร/หลักฐานอื่นๆที่เกีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2. 2 ผู้เรียนทีม่ ีสุขภาพจิตดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดตี ่อผู้อื่นและมีสุนทรียภาพ
น้ําหนัก : ร้อยละ 5
คําอธิบาย
ผู้เรียนที่มสี ุขภาพจิตดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และมีสนุ ทรียภาพ หมายถึง การที่ผู้เรียน
รู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงทางอามรณ์(มีปฏิภาณไหวพริบในการแสดงออกตาม
สถานการณ์ได้เหมาะสมกับวัย) ยอมรับและปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้เหมาะสม ผู้เรียนสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง เห็นประโยชน์ของสุนทรียภาพทั้ง
ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจและมีความสุข
เกณฑ์การพิจารณา : ให้พิจารณาร้อยละของผู้เรียนในภาพรวมที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
2.2.1ร้อยละของผู้เรียนที่มีสขุ ภาพจิตดี พิจารณาค่าร้อยละจากรายการตัวอย่าง
ต่อไปนี้
- รู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง
- ความมั่นคงทางอามรณ์
- ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้เหมาะสม
- กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
2.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี พิจารณาค่าร้อยละจากรายการ
ตัวอย่าง ต่อไปนี้
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
- ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
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-

- มีอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใส
2.2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสนุ ทรียภาพ พิจารณาค่าร้อยละจากรายการ
ตัวอย่าง ต่อไปนี้
- ชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ
- ชื่นชม ร่วมกิจกรรมและผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์ โดยไม่ขัดหลักศาสนา
- ชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาผู้เรียนที่มีสุขภาพจิตดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และมีสนุ ทรียภาพ กําหนด
เกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 12
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีสุขภาพจิตดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และมีสุนทรียภาพ
ต่ํากว่าร้อยละ 50
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีสุขภาพจิตดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และมีสุนทรียภาพ
ตั้งแต่ร้อยละ 50 – 59
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีสุขภาพจิตดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และมีสุนทรียภาพ
ตั้งแต่ร้อยละ 60 – 74
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีสุขภาพจิตดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และมีสุนทรียภาพ
ตั้งแต่ร้อยละ 75 – 89
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีสุขภาพจิตดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และมีสุนทรียภาพ
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง
- หลักฐานทีแ่ สดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปี
ที่เป็นรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนา
ผู้เรียนตามคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปีย้อนหลัง
- บันทึกหรือรายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง 3 ปีย้อนหลัง
- เครื่องมือหรือแบบเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่มี
สุขภาพจิตดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และมีสุนทรียภาพ 3 ปีย้อนหลัง
- สมุดพกบันทึกสุขภาพและพฤติกรรมผู้เรียน 3 ปีย้อนหลัง
- เอกสาร/หลักฐานอื่นๆที่เกีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
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มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
น้ําหนัก ร้อยละ 15
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 หมวด 4
แนวการจัดการศึกษา มาตรา24 (3) การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทําได้ คิดเป็น
ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและในมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่ประกาศใช้
พ.ศ.2552 ได้กําหนดความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รใู้ ฝ่เรียน ไว้ในมาตรฐานที่ 3
การจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยผู้เรียนทุกกลุ่ม สํานึกคุณค่า
การเรียนรู้ สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความสุขในการเรียนรู้ และได้เรียนรู้ตรงตามความต้องการของตนเอง
และชุมชนอย่างเต็มศักยภาพและที่สําคัญคุณลักษณะดังกล่าวของผู้เรียนยังระบุไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ 4
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะ “ใฝ่เรียนรู้” รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลกําหนดให้การอ่าน
เป็นวาระแห่งชาติปี2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศไทยอีกด้วย
ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้มีนสิ ัยรัก
การอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัวและสามารถเรียนรูด้ ้วยตนเองได้ สามารถเรียนรู้
เป็นทีมได้ (TEAM LEARNING) และผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังตาราง 13 คือ
ตัวบ่งชี้
3.1
3.2
3.3

ชื่อตัวบ่งชี้
น้ําหนัก
ผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัวและสามารถเรียนรู้
5
ด้วยตนเองได้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นทีมได้ (TEAM LEARNING)
5
ผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
5

หมายเหตุ พิจารณาระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลัง
รายละเอียดในการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3. 1ผู้เรียนที่มีนสิ ัยรักการอ่าน สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัวและสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้
น้ําหนัก : ร้อยละ 5
คําอธิบาย
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นิสัยรักการอ่านสนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมตามการดําเนินกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน เพื่อให้เกิดความสนใจและการชอบอ่านหนังสือเห็นความสําคัญของการอ่าน เห็น
ความจําเป็นของการอ่านหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับการอ่าน เช่น ดูหนังสือ ดูรูปภาพจากหนังสือการใช้
เวลาว่างเพื่ออ่านหนังสือและอ่านหนังสือเป็นประจําจนเกิดเป็นนิสัย
เกณฑ์การพิจารณา : ให้พิจารณาร้อยละของผู้เรียนในภาพรวมที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
3.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่รักการอ่านและสนใจการอ่าน พิจารณาค่าร้อยละจาก
รายการตัวอย่าง ต่อไปนี้
- อ่านหนังสือนอกหลักสูตรอย่างน้อยเดือนละ 1 เล่ม
- อ่านหนังสือ/ตําราประเภทต่างๆ ที่เป็นตําราเรียนและไม่ใช่ตําราเรียน
- มีมารยาทในการอ่าน
3.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆรอบตัว พิจารณาค่าร้อยละจากรายการตัวอย่าง ต่อไปนี้
- สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้และสื่อต่างๆ
- สนใจ กระตือรือร้น เอาใจใส่การเรียน
- ใช้แหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
- มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
- สามารถตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านได้
- สามารถสรุปประเด็นและจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการอ่านอยู่เสมอ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัวและ
สามารถเรียนรูด้ ้วยตนเองกําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 14
คะแนน
1
2
3

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ต่ํากว่าร้อยละ 50
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่ร้อยละ 50 – 59
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ร้อยละ 60 – 74
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4
5

ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ร้อยละ 75 – 89
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง
- หลักฐานทีแ่ สดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปี
ที่เป็นรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนา
ผู้เรียนตามคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปีย้อนหลัง
- บันทึกหรือรายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง 3 ปีย้อนหลัง
- เครื่องมือหรือแบบเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่มี
นิสัยรักการอ่าน สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัวและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ปี
ย้อนหลัง
- ผลการสรุปกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 3 ปี
ย้อนหลัง
- เอกสาร/หลักฐานอื่นๆที่เกีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3. 2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นทีมได้ (Team Learning)
น้ําหนัก : ร้อยละ 5
คําอธิบาย
การเรียนรู้เป็นทีม หมายถึง การที่ผู้เรียนเข้าร่วมปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันโดยมี
เป้าหมายร่วมกัน มีการกําหนดบทบาทของสมาชิก มีการมอบหมายงานและมีแผนงานที่ชัดเจนในการ
ช่วยดําเนินงานของกลุ่ม มีการเรียนรู้ระหว่างกัน มีการติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีการตัดสินใจ
ร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็จ ตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กําหนด และรับผิดชอบในผลของการกระทําร่วมกัน
เกณฑ์การพิจารณา : ให้พิจารณาร้อยละของผู้เรียนในภาพรวมที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
3.2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นทีมระหว่างกัน พิจารณาค่า
ร้อยละจากรายการตัวอย่าง ต่อไปนี้
- มีการกําหนดเป้าหมาย
- มีการกําหนดกิจกรรม
- มีการกําหนดบทบาทของแต่ละคน
- มีการเรียนรู้ระหว่างกัน
- ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานเป็นทีม
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- การติดต่อสื่อสารและประสานงานมีการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมา
- เพื่อประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
- สามารถแสดงความชื่นชมในการทํางานในกลุ่มได้อย่างชัดเจน
- รับผิดชอบในผลงานของการกระทําร่วมกัน
3.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มี ผลงานจากการเรียนรู้เป็นทีม พิจารณาค่าร้อยละจาก
รายการตัวอย่าง ต่อไปนี้
- ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นทีม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้เป็นทีม กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ
ดังตาราง 15
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้เป็นทีมได้ ต่ํากว่าร้อยละ 50
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้เป็นทีมได้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้เป็นทีมได้ ตั้งแต่ร้อยละ 60 - 74
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้เป็นทีมได้ ตั้งแต่ร้อยละ 75 - 89
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้เป็นทีมได้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ขอ้ มูล 3 ปีย้อนหลัง
- หลักฐานทีแ่ สดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปี
ที่เป็นรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนา
ผู้เรียนตามคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปีย้อนหลัง
- บันทึกการทํางานของกลุ่ม บันทึกการสรุปผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพื่อ
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 3 ปีย้อนหลัง
- เครื่องมือหรือแบบเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่
สามารถเรียนรูเ้ ป็นทีมได้ 3 ปีย้อนหลัง
- ผลการสรุปกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นทีม
ได้ 3 ปีย้อนหลัง
- ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นทีม
- เอกสาร/หลักฐานอื่นๆที่เกีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3. 3 ผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
น้ําหนัก : ร้อยละ 5
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คําอธิบาย: (สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ข้อที่ 5 ในหลักสูตรแกนกลาง)
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถเลือกและใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
เกณฑ์การพิจารณา : ให้พิจารณาร้อยละของผูเ้ รียนในภาพรวมที่มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
3.2.1 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มที ักษะทางเทคโนโลยี พิจารณาค่าร้อยละจากรายการ
ตัวอย่าง ต่อไปนี้
- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
- สามารถค้นคว้าหาความรู้จาก Internet หรือ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
- มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงการอย่างมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ
- ใช้เทคโนโลยีนาํ เสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
- รู้เท่าทันและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
3.2.2 ร้อยละของผูเ้ รียนที่ใช้ผลการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร การทํางาน พิจารณาค่า
ร้อยละจากรายการตัวอย่าง ต่อไปนี้
- สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ
- วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์
ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
เป็น 5 ระดับ ดังตาราง 16
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง

ต่ํากว่าร้อยละ 50
ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
ตั้งแต่ร้อยละ 60 - 74
ตั้งแต่ร้อยละ 75 - 89
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

44

- หลักฐานทีแ่ สดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปี
ที่เป็นรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนา
ผู้เรียนตามคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปีย้อนหลัง
- บันทึกหรือรายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง 3 ปีย้อนหลัง
- เครื่องมือหรือแบบเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 3 ปีย้อนหลัง
- ผลการสรุปกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ 3 ปีย้อนหลัง
- แผนการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน ตารางกิจกรรมการเรียนรู้
- คุณธรรมและจรรยาบรรณในการใช้สื่อ
- เอกสาร/หลักฐานอื่นๆที่เกีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น
น้ําหนัก : ร้อยละ 15
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด ได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา
24(1) (2) และ (3) ดังนี้ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดําเนินการ (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา มาตรฐานการศึกษาชาติ ยังได้กําหนดเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาไว้ว่าให้พัฒนาผู้เรียนมีปัญญาที่เฉียบแหลม ประกอบด้วย 1) มีความฉลาดรู้
(Knowledge and wisdom) เป็นผู้รู้จริง รูค้ รบถ้วน รู้เหตุผล รู้เท่าทัน รูเ้ ชื่อมโยงความเป็นไทยกับ
สากล รู้จักตนเอง รู้จักสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู้วิธีทํามาหากิน และสามารถนําความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต 2) พัฒนาสติปัญญาและความคิด (intelligence and thinking) จิตและ
สมองมีการทํางานเกิดการรับรู้ จดจํา และการคิดอย่างถูกต้องแยบคาย สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ คิดต่อเนื่องเชื่อมโยง คิดสุจริต คิดมีเหตุผล คิดเป็นระบบ คิดเร็ว คิดคล่อง คิด
ละเอียด คิดมีจินตนาการ สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารแก่ผู้อนื่ ได้ นอกจากนี้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กําหนดสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนในการพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการคิดว่าเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
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การคิดเป็น หมายถึง กระบวนการที่นํามาใช้ในการตัดสินใจ โดยต้องแสวงหาข้อมูลของ
ตนเอง ข้อมูลของสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมและข้อมูลทางหลักวิชาการแล้วนํามาวิเคราะห์
หาทางเลือกในการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม มีความพอดีระหว่างตนเอง และสังคม (อ้างถึงใน โกวิท
วรพิพัฒน์) “คิดเป็น” เป็นการคิดเพื่อแก้ปัญหา เนื่องจากการคิดมีจุดเริ่มต้นที่ตัวปัญหาแล้วพิจารณา
ย้อนไตร่ตรองถึงข้อมูล 3 ประเภท คือ ข้อมูลด้านตนเอง ชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม และข้อมูลทาง
วิชาการ ต่อจากนั้นจึงลงมือกระทําการ หากการกระทําสามารถทําให้ปญ
ั หา และความไม่พอใจของ
บุคคลหายไป กระบวนการคิดจะยุติลง แต่ถ้าหากบุคคลยังรู้สึกไม่พอใจ ปัญหายังคงอยู่บุคคลก็จะเริ่ม
กระบวนการใหม่อีกครั้ง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังตาราง 17 คือ
ตัวบ่งชี้ที่
4.1
4.2
4.3

ชื่อตัวบ่งชี้
ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ
ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

น้ําหนัก
5
5
5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
น้ําหนัก : ร้อยละ 5
คําอธิบาย :
การคิดเป็นระบบ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให้ ควบคุมการคิดที่เป็นเรื่องของตรรกะ
เปรียบเทียบตามหลักเหตุและผล เป็นผลให้สามารถจําแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ
ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้น และสามารถในการคิดที่ดึงองค์ประกอบต่างๆ มาหลอมรวมกันภายใต้โครงร่าง
ใหม่อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มลี ักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดิม การคิดสังเคราะห์
ครอบคลุมถึงการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับเรื่องที่จะคิดซึ่งมีมากหรือกระจายกันอยู่มา
หลอมรวมกัน
เกณฑ์การพิจารณา : ให้พิจารณาร้อยละของผู้เรียนในภาพรวมที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
4.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถจําแนกและจัดกลุ่มองค์ประกอบและพิจารณา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง พิจารณาค่าร้อยละจากรายการตัวอย่าง
• มีความรู้ความเข้าเรื่องที่จะวิเคราะห์
• สามารถจําแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ได้
• สามารถหาความสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งและสามารถอธิบายได้

46

• มีความช่างสังเกต ช่างสงสัย สามารถค้นคว้าหาข้อสังเกตของสิ่งของหรือเรื่องราว
ต่างๆ ได้
4.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถกําหนดประเด็น วิเคราะห์ประเด็น พิจารณาค่าร้อย
ละจากรายการตัวอย่าง
• มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ (เป็นการตั้งประเด็นก่อนการวิเคราะห์)
• สามารถอธิบายเหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านหรือบอกข้อแตกต่างหรือความ
ขัดแย้งของเรื่องต่างๆ ได้
4.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประสมประสานและหลอมรวมองค์ประกอบต่างๆ ได้
สามารถสรุปความคิดได้ ต่อยอดความคิดได้ พิจารณาค่าร้อยละจากรายการตัวอย่าง
• ผู้เรียนสามารถดึงองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ มาหลอมรวมกันเป็นสิ่งใหม่ได้
• ผู้เรียนมีการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนทําการสังเคราะห์
• ผู้เรียนสามารถต่อยอดความคิดไปยังสิ่งใหม่ๆ ได้
การพิจารณาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็นระบบได้ กําหนดเกณฑ์
การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 18
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ต่ํากว่า ร้อยละ 50
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ตั้งแต่ ร้อยละ 50 - 59
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ตั้งแต่ ร้อยละ 60 – 74
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ตั้งแต่ ร้อยละ 75 - 89
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
1. หลักฐานที่แสดงแผน / โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาผู้เรียนตาม
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปี ย้อนหลัง
2. บันทึกหรือรายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง 3 ปีย้อนหลัง
3. เครื่องมือ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบได้ 3 ปี ย้อนหลัง
4. ผลการสรุปกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบได้ 3 ปี ย้อนหลัง
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5. ผลงานของผู้เรียนที่แสดงถึงคุณลักษณะด้านความคิดอย่างเป็นระบบ (อาจใช้ผลการ
ทดสอบจากการใช้แบบวัดความคิดอย่างเป็นระบบ)
6. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
น้ําหนัก : ร้อยละ 5
คําอธิบาย :
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถที่จะเชื่อมโยง หรือผสมผสานประสบการณ์เก่า
เข้ากับประสบการณ์ใหม่ ผลงานนั้นไม่จําเป็นต้องใหม่ต่อโลกแต่ใหม่สําหรับแต่ละบุคคล หรือการ
คัดเลือกเอาความคิดต่างๆ ในรูปของจินตนาภาพมาสร้างขึ้นให้มีรูปแบบขึ้นใหม่
เกณฑ์การพิจารณา : ให้พิจารณาร้อยละของผู้เรียนในภาพที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
4.2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ พิจารณาค่าร้อยละจาก
รายการตัวอย่าง
• ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของการพัฒนา เชื่อมโยง หรือผสมผสานเพื่อ
สร้างความคิดใหม่
• ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากทางเลือกอย่างหลากหลาย
• ผู้เรียนสามารถสํารวจหรือพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมได้
• ผู้เรียนมีกระตือรือร้นต่อคําถามแปลกๆ ด้วยการตอบคําถามอย่างมีชีวิตชีวา
4.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ พิจารณาค่าร้อยละจาก
รายการตัวอย่าง
• ผู้เรียนสามารถสร้างแนวความคิดใหม่ได้
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 19
คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
1
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ต่ํากว่า ร้อยละ 50
2
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ตั้งแต่ ร้อยละ 50 - 59
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3
4
5

ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ตั้งแต่ ร้อยละ 60 – 74
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ตั้งแต่ ร้อยละ 75 - 89
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึน้ ไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
1. หลักฐานที่แสดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาผู้เรียนตาม
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปี ย้อนหลัง
2. บันทึกหรือรายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง 3 ปีย้อนหลัง
3. เครื่องมือ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 3 ปี ย้อนหลัง
4. ผลการสรุปกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ 3 ปี ย้อนหลัง
5. ผลงานของผู้เรียนที่แสดงถึงคุณลักษณะด้านความคิดอย่างเป็นระบบ (อาจใช้ผลการ
ทดสอบจากการใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์)
6. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
น้ําหนัก : ร้อยละ 5
คําอธิบาย :
การคิดแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการ 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ การตั้งโจทย์ปัญหา ความสามารถ
ทางสมองที่คิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆ ที่เป็นปมประเด็นสําคัญ ที่ทําให้
สภาวะความไม่สมดุลเกิดขึ้น โดยพยายามหาหนทางคลี่คลาย ขจัดปัดเป่า ประเด็นสําคัญเหล่านั้นให้
กลับเข้าสู่สภาวะ สมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง
เกณฑ์การพิจารณา : ให้พิจารณาร้อยละของผู้เรียนในภาพรวมที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
4.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีการศึกษาข้อมูลและใช้ในการตัดสินใจ พิจารณาค่าร้อยละ
ของผู้เรียนสามารถกําหนดประเด็นของปัญหาจากเรื่องที่กําหนดให้ได้
• ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลหรือดึงความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช้
ประกอบการคิดได้
• ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อมูลได้ว่า ข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง รวมทั้งลําดับ
ความสําคัญของข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งสมมุติฐานได้
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• ผู้เรียนสามารถนําข้อมูลที่จัดระบบแล้วมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เพื่อกําหนด
แนวทางสรุปได้
• ผู้เรียนสามารถพิจารณาทางเลือกที่สมเหตุสมผลทีส่ ุดเพื่อนําไปสู่การสรุปได้
• ผู้เรียนสามารถประเมินความสมเหตุสมผลจากผลการสรุปอ้างอิง และสามารถ
พิจารณาได้ว่าข้อสรุปนั้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ เพื่อนําไปสู่การสรุปผลใหม่อีกครั้ง
4.3.2 ร้อยละของผู้เรียนใช้กระบวนการในการคิดและแก้ปญ
ั หา พิจารณาค่าร้อยละของ
ผู้เรียนสามารถกําหนดประเด็นของปัญหาจากเรื่องที่กําหนดให้ได้
• ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และระบุความสําคัญของปัญหาได้
• ผู้เรียนสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบได้
• ผู้เรียนสามารถสรุปผลและประเมินการตัดสินใจได้
• ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาอย่างยืดหยุ่นและมีสติได้
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา กําหนดเกณฑ์
การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 20
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ต่ํากว่า ร้อยละ 50
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ตั้งแต่ ร้อยละ 50 - 59
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ตั้งแต่ ร้อยละ 60 – 74
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ตั้งแต่ ร้อยละ 75 - 89
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
1. หลักฐานที่แสดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาผู้เรียนตาม
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปี ย้อนหลัง
2. บันทึกหรือรายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง 3 ปีย้อนหลัง
3. เครื่องมือ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 3 ปี ย้อนหลัง
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4. ผลการสรุปกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา 3 ปี ย้อนหลัง
5. ผลงานของผู้เรียนที่แสดงถึงคุณลักษณะด้านความคิดอย่างเป็นระบบ (อาจใช้ผลการ
ทดสอบจากการใช้แบบวัดการคิดแก้ปัญหา)
6. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร
น้ําหนัก : 20
สัมฤทธิ์ผลตามหลักสูตรของผูเ้ รียนได้กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้และคุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
• ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคมได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ
และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
• ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
• ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญา
• ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
• ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล โดยต้องคํานึงถึงหลักการพัฒนาทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8. ภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการ
ทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสําคัญทีช่ ่วยสะท้อน
ภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กําหนดเพียงใด
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มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ ดังตาราง 21
ตัวบ่งชี้ที่
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

ชื่อตัวบ่งชี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6
ม.3 และ ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3
และ ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6

น้ําหนัก
3
3
3
3
2
2
2
2

หมายเหตุ พิจารณาระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลัง
รายละเอียดในการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีดังนี้
- กรณีชั้น ป.3 ใช้ข้อมูลระดับชาติหรือเขตพื้นที่การศึกษา ส่วน ป.3 ม.3 และ ม.6
ใช้ผลO-NET
- เกณฑ์การประเมินคุณภาพใช้เกณฑ์เดียวกับมาตรฐานอื่นๆ
- พิจารณาระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปียอ้ นหลัง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
น้ําหนัก : ร้อยละ 3
คําอธิบาย :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หมายถึง กลุม่ สาระการเรียนรู้แกนกลางซึง่ แสดงถึงการเรียนรู้
ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ติดต่อธุรกิจการงาน การพัฒนา
อาชีพ และเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ถือเป็นสมบัติล้ําค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และ
สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ภาษาไทยเป็นทักษะทีต่ ้องฝึกฝนจนชํานาญในการใช้เพื่อการ
สื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งต้องเรียนรู้ทั้งการอ่าน
การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย รวมทั้ง วรรณคดีและวรรณกรรม
เกณฑ์การพิจารณา :
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• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ใน
ระดับชั้น ป.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ใน
ระดับชั้น ป.6
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ใน
ระดับชั้น ม.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ใน
ระดับชั้น ม.6
หมายเหตุ
ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) มากกว่าขีดจํากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในกรณีที่ไม่มผี ลการทดสอบระดับชาติให้ใช้ผลการทดสอบระดับ
สถานศึกษาผลการทดสอบไม่ต่ํากว่าระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนไม่ต่ํากว่า
ระดับดี คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป (เกรด 3-4)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับกําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 22
คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
1
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 50
2
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับดี ต่ํากว่าร้อยละ50-59
3
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับดี ต่ํากว่าร้อยละ60-74
4
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับดี ต่ํากว่าร้อยละ75-89
5
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับดี ต่ํากว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
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1. หลักฐานที่แสดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ทีแ่ สดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาผู้เรียน
ตามคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปี ย้อนหลัง
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3 ปี
ย้อนหลัง
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย3 ปี
ย้อนหลัง
4. ผลการสรุปกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมั ฤทธิ์ผลในกลุม่ สาระ
ภาษาไทย 3 ปี ย้อนหลัง
5. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
น้ําหนัก : ร้อยละ 3
คําอธิบาย :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลางซึ่งแสดงถึงการ
เรียนคณิตศาสตร์ซึ่งมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบ
คอยช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ การเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระนี้ มีสาระหลักที่จําเป็น คือ จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พืชคณิต การ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น รวมทั้ง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา :
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี ใน
ระดับชั้น ป.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี ใน
ระดับชั้น ป.6
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี ใน
ระดับชั้น ม.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี ใน
ระดับชั้น ม.6
หมายเหตุ
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ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) มากกว่าขีดจํากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบระดับชาติให้ใช้ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา
ผลการทดสอบไม่ต่ํากว่าระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนไม่ต่ํากว่าระดับ
ดี คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป (เกรด 3-4)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับดี กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 23

คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
1
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
ดี ต่ํากว่า ร้อยละ 50
2
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
ดี ต่ํากว่า ร้อยละ 50 - 59
3
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
ดี ต่ํากว่า ร้อยละ 60 - 74
4
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
ดี ต่ํากว่า ร้อยละ 75 - 89
5
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
ดี ต่ํากว่า ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
1. หลักฐานที่แสดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาผู้เรียนตาม
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปี ย้อนหลัง
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 ปี
ย้อนหลัง
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3
ปี ย้อนหลัง
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4. ผลการสรุปกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมั ฤทธิ์ผลในกลุม่ สาระ
คณิตศาสตร์ 3 ปี ย้อนหลัง
5. เอกสาร / หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
น้ําหนัก : ร้อยละ 3
คําอธิบาย :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลางเป็นกลุ่มสาระที่
มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการ
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแก้ไขปัญหาทีห่ ลากหลาย ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสม
กับระดับชั้น ได้กําหนดสาระสําคัญให้เรียนรู้ คือ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกณฑ์การพิจารณา :
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.6
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี
ในระดับชั้น ม.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี
ในระดับชั้น ม.6
หมายเหตุ
ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) มากกว่าขีดจํากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบระดับชาติให้ใช้ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา
ผลการทดสอบไม่ต่ํากว่าระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนไม่ต่ํากว่าระดับ
ดี คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป (เกรด 3-4)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
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การพิจารณาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับดี กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 24
คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
1
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ดี ต่ํากว่า ร้อยละ 50
2
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ดี ต่ํากว่า ร้อยละ 50 - 59
3
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ดี ต่ํากว่า ร้อยละ 60 - 74
4
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ดี ต่ํากว่า ร้อยละ 75 - 89
5
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ดี ต่ํากว่า ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
1. หลักฐานที่แสดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาผู้เรียนตาม
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปี ย้อนหลัง
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 ปี
ย้อนหลัง
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 ปี ย้อนหลัง
4. ผลการสรุปกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมั ฤทธิ์ผลในกลุม่ สาระ
วิทยาศาสตร์ 3 ปี ย้อนหลัง
5. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6
ม.3 และ ม.6
น้ําหนัก : ร้อยละ 3
คําอธิบาย :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้
แกนกลางเป็นกลุ่มสาระที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมทีม่ ีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่าง
กันอย่างหลากหลายเพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความ
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รับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ได้กําหนดให้เรียนรู้สาระต่างๆ ได้แก่
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา :
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ป.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ป.6
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ม.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ม.6
หมายเหตุ
ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) มากกว่าขีดจํากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบระดับชาติให้ใช้ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา
ผลการทดสอบไม่ต่ํากว่าระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนไม่ต่ํากว่าระดับ
ดี คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป (เกรด 3-4)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมระดับดี กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 25

คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
1
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 50
2
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 50 - 59
3
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
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4
5

ศาสนา และวัฒนธรรมระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 60 - 74
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 75 - 89
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
1. หลักฐานที่แสดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาผู้เรียนตาม
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปี ย้อนหลัง
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 3 ปี ย้อนหลัง
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 3 ปี ย้อนหลัง
4. ผลการสรุปกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมั ฤทธิ์ผลในกลุม่ สาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 ปี ย้อนหลัง
5. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ
ม.6
น้ําหนัก : ร้อยละ 2
คําอธิบาย :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลางเป็นกลุ่ม
สาระที่ว่าด้วยภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม ทางปัญญาหรือจิตวิญาณ ซึ่ง
เกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคล ครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนสาระที่เรียนรู้ ได้แก่ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสร้าง
เสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิต
เกณฑ์การพิจารณา :
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับดี ในระดับชั้น ป.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับดี ในระดับชั้น ป.6
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• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับดี ในระดับชั้น ม.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับดี ในระดับชั้น ม.6
หมายเหตุ
ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) มากกว่าขีดจํากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบระดับชาติให้ใช้ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา
ผลการทดสอบไม่ต่ํากว่าระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนไม่ต่ํากว่าระดับ
ดี คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป (เกรด 3-4)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับดี กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 26
คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
1
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 50
2
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 50 - 59
3
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 60 - 74
4
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 75 - 89
5
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
1. หลักฐานที่แสดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาผู้เรียนตาม
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปี ย้อนหลัง
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3 ปี ย้อนหลัง
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3. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 3 ปี ย้อนหลัง
4. ผลการสรุปกิจกรรม / โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมั ฤทธิ์ผลในกลุม่ สาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 3 ปี ย้อนหลัง
5. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
น้ําหนัก : ร้อยละ 2
คําอธิบาย :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลางซึ่งแสดงถึงการมุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระ ในศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ทัศนศิลป์
ดนตรี และนาฎศิลป์
เกณฑ์การพิจารณา :
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ใน
ระดับชั้น ป.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ใน
ระดับชั้น ป.6
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ใน
ระดับชั้น ม.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ใน
ระดับชั้น ม.6
หมายเหตุ
ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) มากกว่าขีดจํากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบระดับชาติให้ใช้ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา
ผลการทดสอบไม่ต่ํากว่าระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนไม่ต่ํากว่าระดับ
ดี คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป (เกรด 3-4)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับ
ดี กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 27
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คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
1
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับดี ต่ํา
กว่าร้อยละ 50
2
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ต่ํา
กว่าร้อยละ 50 - 59
3
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับดี ต่ํา
กว่าร้อยละ 60 - 74
4
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับดี ต่ํา
กว่าร้อยละ 75 - 89
5
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ต่ํา
กว่า ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
1. หลักฐานที่แสดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ทีแ่ สดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาผู้เรียน
ตามคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปี ย้อนหลัง
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี 3 ปี
ย้อนหลัง
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี
3 ปี ย้อนหลัง
4. ผลการสรุปกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมั ฤทธิ์ผลในกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 3 ปี ย้อนหลัง
5. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3
และ ม.6
น้ําหนัก : ร้อยละ 2
คําอธิบาย :
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลางที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญในการเรียนรู้ ได้แก่
การดํารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
การอาชีพ
เกณฑ์การพิจารณา :
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• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.6
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ม.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ม.6
หมายเหตุ
ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) มากกว่าขีดจํากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบระดับชาติให้ใช้ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา
ผลการทดสอบไม่ต่ํากว่าระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนไม่ต่ํากว่าระดับ
ดี คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป (เกรด 3-4)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 28
คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
1
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 50
2
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 50 - 59
3
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 60 - 74
4
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 75 - 89
5
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
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1. หลักฐานที่แสดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาผู้เรียนตาม
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปี ย้อนหลัง
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับดี 3 ปี ย้อนหลัง
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับดี 3 ปี ย้อนหลัง
4. ผลการสรุปกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมั ฤทธิ์ผลในกลุม่ สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ปี ย้อนหลัง
5. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
น้ําหนัก : ร้อยละ 2
คําอธิบาย :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลางที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความเข้าใจเรื่องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ สาระสําคัญที่เรียนรู้ ได้แก่ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษาและความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
เกณฑ์การพิจารณา:
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับดี ในระดับชั้น ป.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับดี ในระดับชั้น ป.6
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับดี ในระดับชั้น ม.3
• ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับดี ในระดับชั้น ม.6
หมายเหตุ
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ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) มากกว่าขีดจํากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบระดับชาติให้ใช้ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา
ผลการทดสอบไม่ต่ํากว่าระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนไม่ต่ํากว่าระดับ
ดี คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป (เกรด 3-4)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ :
การพิจารณาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับดี กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังตาราง 29
คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
1
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 50
2
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 50 - 59
3
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 60 - 74
4
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 75 - 89
5
ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับดี ต่ํากว่า ร้อยละ 90 ขึ้นไป

แนวทางการประเมิน : ใช้ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
1. หลักฐานที่แสดงแผน/โครงการการพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ และรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาผู้เรียนตาม
คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ปี ย้อนหลัง
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับดี 3 ปี ย้อนหลัง
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับดี 3 ปี ย้อนหลัง
4. ผลการสรุปกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมั ฤทธิ์ผลในกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 ปี ย้อนหลัง
5. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
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การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นลักษณะเฉพาะของการวิจัยในหลายสาขาวิชา มีเป้าหมาย เพื่อ
นําเสนอผลในรูปแบบของการบรรยายหรือพรรณนาวิเคราะห์ สุภางค์ จันทวานิช (2548) ได้ให้
ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ว่า เป็นการแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์
สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับ
สภาพแวดล้อม วิธีการนี้จะสนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของ
บุคคลนอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณมักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ใช้การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล และเน้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย และชาย โพธิสิตา (2550) กล่าวว่า การวิจัย
เชิงคุณภาพเป็นการศึกษาโลกแห่งความเป็นจริง ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ เปิดกว้าง
ด้วยแนวการวิเคราะห์แบบอุปนัยให้ความสําคัญแก่การทําความเข้าใจอย่างเป็นองค์รวม ภายในบริบท
ของสิ่งที่ศึกษาโดยนักวิจัยมีการติดต่อแบบมีส่วนร่วมโดยตรงกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งทํา
ความเข้าใจพลวัตรของปรากฏการณ์ ให้ความสําคัญแก่การศึกษาเฉพาะกรณีทั้งหมดที่เป็นไปได้
เพราะมีการออกแบบการวิจัยที่ยึดหยุ่นได้ และมีตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือสําคัญในกระบวนการวิจัย
ส่วน อารีย์วรรณ อ่วมตานี (2552) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่แสวงหาความจริงใน
สภาพที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ (Naturalistic inquiry) ซึ่งเป็นการสอบสวน มองภาพรวมทุกมิติ
(Holistic perspective) ด้วยตัวผู้วิจัยเอง เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่สนใจกับ
สภาพแวดล้อมนั้น โดยให้ความสําคัญกับข้อมูลที่เป็นความรู้สึกนึกคิด คุณค่าของมนุษย์ และ
ความหมายที่มนุษย์ให้ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุป
แบบอุปนัย (Inductive analysis)
การวิจัยเชิงคุณภาพจึงเป็นการศึกษาสถานการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติโลกแห่งความเป็น
จริง ในทุกมิติ มุ่งการค้นหาประเด็นปัญหาทางสังคม หรือปัญหาของมนุษย์ เพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม มีการออกแบบการวิจัยที่ยืดหยุ่นได้ และมีตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือ
สําคัญในกระบวนการวิจัย ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็น
วิธีการหลักในการเก็บข้อมูล และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย

ลักษณะสําคัญของการวิจยั เชิงคุณภาพ
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การวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2550)
1. เน้นการมองปรากฏการณ์ให้เห็นภาพรวม โดยการมองจากหลายแง่มุมการศึกษา
ปรากฏการณ์สังคมจะต้องกระทําโดยศึกษาปรากฏการณ์นั้นจากแง่มุม หรือแนวคิดทฤษฎีที่มีความ
หลากหลายมากกว่ายึดแนวคิดอันใดอันหนึ่งเป็นหลัก
2. เป็นการศึกษาติดตามระยะยาวและเจาะลึก เพื่อให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์สังคมซึ่งมีความเป็นพลวัตร
3. ศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อให้เข้าใจความหมายของ
ปรากฏการณ์ มักมีการวิจัยสนาม (Field research) ไม่มีการควบคุมและทดลองในห้องปฏิบัติการ
เพราะทําให้ผู้วิจัยไม่เห็นปรากฎการณ์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
4. คํานึงถึงความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย ด้วยเหตุที่การศึกษาปรากฏการณ์สังคม
เป็นการศึกษามนุษย์ จึงให้ความสําคัญและเคารพผู้ถูกวิจัยในฐานะเพื่อนมนุษย์ จะเข้าไปสัมผัส
สร้างความสนิทสนมและความไว้เนื้อเชื่อใจ เข้าใจ ไม่มีแบ่งเขาแบ่งเรา ไม่นําข้อมูลของผู้ถูกวิจัย
ไปในทางที่เสื่อมเสีย ไม่ฝืนใจเมื่อผู้ถูกวิจัยไม่เต็มใจตอบ นักวิจัยจะเข้าไปสัมผัสมากกว่าจะใช้เครื่องมือ
วิจัยอื่นใดเป็นสื่อกลาง
5. ใช้การพรรณนาและการวิเคราะห์แบบอุปนัย เป็นการนําข้อมูลรูปธรรมย่อยๆ หลายๆ
กรณีมาสรุปเป็นข้อสรุปเชิงนามธรรม โดยพิจารณาร่วมที่พบ จะเน้นการวิเคราะห์แบบอุปนัยมากกว่า
ใช้สถิติตัวเลข
6. เน้นปัจจัยหรือตัวแปรด้านความรูส้ ึกนึกคิด จิตใจ ความหมาย ในปรากฏการณ์สังคม
นักวิจัยเชิงคุณภาพเชื่อว่า องค์ประกอบด้านจิตใจ ความคิดและความหมาย คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง
พฤติการณ์มนุษย์และเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกมา
กระบวนทัศน์(Paradigm) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
กระบวนทัศน์ หมายถึง โลกทัศน์ คือแนวความคิดทั่วๆ ไป วิธีการที่คนใช้ในการทําความ
เข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงอันซับซ้อน เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยูใ่ นกระบวนการศึกษาอบรมของหมู่คนที่
ยึดถือและปฏิบัติตามโลกทัศน์นั้น กระบวนทัศน์จะบอกคนที่ยึดถือและปฏิบัติ ว่าอะไรสําคัญ อะไร
ถูกต้องและมีเหตุผล เป็นบรรทัดฐานที่ช่วยชี้ให้รู้ว่า ควรจะทําอะไร อย่างไร โดยไม่ต้องเสียเวลาไป
ถามหรือค้นหาคําตอบ ช่วยให้ทําอะไรไม่ต้องลังเล
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้กระบวนทัศน์ แบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) มีความ
เชื่อว่ามนุษย์มีทั้งส่วนที่นําเสนอต่อสาธารณะอย่างเปิดเผย(Front region)และมีทั้งส่วนที่ปกปิด
(Back region) ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณใช้ กระบวนทัศน์ แบบปฏิฐานนิยม (Postivism)
(ชาย โพธิสิตา, 2550)
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การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แผนที่ทางความคิดของนักวิจัยที่จะบอกว่าในการทําวิจัย
เพื่อบรรลุถึงคําตอบที่สนใจนัน้ ต้องทําอะไรบ้าง จะทําอย่างไร จะทําอะไรก่อนหลัง และจะเกี่ยวข้อง
กับใครบ้าง แผนที่ทางความคิดนี้เหมือนกับแผนที่ของนักเดินทาง ที่ให้แนวทางในการทําวิจัยเพื่อไปให้
ถึงคําตอบที่ต้องการเท่านั้น นักวิจัย(ซึ่งเปรียบเหมือนนักเดินทาง) อาจจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใน
การทํางานให้ต่างออกไปจากที่ออกแบบไว้แต่แรกก็ได้ ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควร คุณสมบัติอีก
อย่างหนึ่งของแผนทีท่ างความคิดสําหรับการทําวิจัย คือ แต่ละขั้นตอนแต่ละองค์ประกอบใน
“แผนที่การวิจัย” (การออกแบบ) นี้ต่างก็มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ชนิดที่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนใน
องค์ประกอบอันหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อองค์ประกอบที่เหลืออื่นๆ ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม
ความแตกต่างระหว่างการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพต่างกับการวิจัยเชิงปริมาณตรงที่
ระดับความเข้มงวดในโครงสร้าง กล่าวคือ การวิจัยเชิงปริมาณแผนดําเนินการที่วางไว้จะมีความ
ยืดหยุ่นน้อยหรือไม่ยืดหยุ่นเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวความคิด การเลือกประชากรในการศึกษา วิธี
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล หรือวิธีวิเคราะห์ข้อมูลก็ตาม เมื่อได้วางแผนในตอนเริ่มต้นดีแล้วจะดําเนินการ
ตามนั้น การปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แทนที่จะเป็นสิง่ ดี อาจจะให้ผลในทางลบแก่การวิจัย
โดยรวม ดังนั้นลักษณะสําคัญของการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ คือ การมีโครงสร้างที่เข้มงวดแต่
การวิจัยเชิงคุณภาพจะออกแบบยืดหยุ่นได้ตามความจําเป็นในแทบทุกขั้นตอน แต่ต้องเกิดจากความ
จําเป็นจากหลักการหรือแนวคิดทฤษฎี ไม่ใช่ความจําเป็นตามความสะดวกของผู้ทําการวิจัย
(อุทุมพร จามรมาน, 2550).
การเลือกตัวอย่าง
ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์มวี ิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างหลักๆ อยู่ 2 แบบ คือ
1. แบบสุ่มโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability sampling)
2. การเลือกตัวอย่างแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก (Purposive sampling)
ซึ่งเป็นการเลือกแบบไม่มีโครงสร้างที่เคร่งครัด มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการที่ไม่ซับซ้อน จุดมุ่งหมาย
หลักของการเลือกตัวอย่างแบบนี้ไม่ใช่เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน แต่เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่
เหมาะสมกับแนวคิด จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา
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วิธีการเก็บข้อมูล
ในการวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีการเก็บข้อมูลหลายแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของข้อมูลที่
ต้องการและตามลักษณะของประชากรเป้าหมายในการเก็บข้อมูล จะใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น
การรวบรวมเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก (แบบไม่มีโครงสร้างเคร่งครัด)
การสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม และการสนทนากลุ่ม ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวการสนทนากลุ่ม ในรูปแบบ
การวิจัย โดยรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ (สุมิตร สุวรรณ, 2552)

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการรวบรวมขั้นแรกเมื่อเริ่มทําการวิจัย
โดยนักวิจัยจะต้องศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อนํามาประกอบการวิจัย การศึกษา
เอกสารจะช่วยในการกําหนดประเด็นและตัวแปรที่จะศึกษา กําหนดแนวคิด รวมทั้งนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์
2. การสังเกต (Observation) การสังเกตในวิจัยเชิงคุณภาพมี 2 แบบ คือ
2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation observation) คือ การสังเกต
ที่ผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนที่ศกึ ษา มีการกระทํากิจกรรมด้วยกันจนกระทั่งเข้าใจความรู้สกึ
นึกคิดและความหมายที่คนเหล่านั้นให้ต่อปรากฎการณ์ทางสังคมที่ผู้วิจัยศึกษา ซึ่งเมื่อสังเกตแล้ว
จะต้องมีการซักถามและการจดบันทึกข้อมูล (notetaking) ด้วย
2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation observation) คือ การสังเกตที่ผู้
สังเกตไม่ได้เข้าไปใช้ชีวิตร่วมหรือกิจกรรมกับกลุ่มคนที่ศกึ ษา โดยไม่ต้องการให้ผู้ถูกสังเกตรู้สึกรบกวน
เพราะอาจทําให้พฤติกรรมผิดไปจากปกติได้ ซึ่งอาจใช้ในระยะแรกของการวิจัยแล้วใช้การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมในระยะหลัง
3. การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็นการเจาะลึกประเด็นต่างๆ ที่ผู้วิจัยสนใจ
อาจใช้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ มีหลายประเภท อาจแบ่งได้ดังนี้
3.1 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal interview) หรือการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้เตรียมคําถามและข้อกําหนดไว้แน่นอนตายตัว
โดยปกตินักวิจัยเชิงคุณภาพมักจะไม่ใช้วิธีการนี้เป็นหลัก เพราะไม่ได้ช่วยให้ได้ข้อมูลทีล่ กึ ซึ้งและ
ครอบคลุมเพียงพอโดยเฉพาะในแง่ของวัฒนธรรม ความหมายและความรู้สึกนึกคิด
3.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) มักจะใช้ควบคู่
ไปกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม
โดยเตรียมคําถามกว้าง ๆ มาล่วงหน้า การสัมภาษณ์แบบนี้อาจแบ่งออกได้อีก คือ การสัมภาษณ์โดย
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เปิดกว้างไม่จํากัดคําตอบ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth interview) การตะล่อมกล่อมเกลา
(Probe) เป็นการซักถามทีล่ ้วงเอาส่วนลึกของความคิดออกมา และการสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญ
(Key informant interview) โดยกําหนดตัวผู้ตอบบางคนแบบเจาะจงเพราะมีข้อมูลที่ดี ลึกซึ้ง
กว้างขวางเป็น ตลอดจนการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยการจัดกลุ่มสนทนา
ประมาณ 8 - 12 คน ที่มีคุณลักษณะบางประการคล้ายคลึงกัน ในการสัมภาษณ์มีขั้นตอนที่สําคัญ คือ
การแนะนําตัว การสร้างความสัมพันธ์ การบันทึกคําตอบ การใช้ภาษา ตลอดจนเวลาและสถานที่ทใี่ ช้
สัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาเก็บให้เป็นระบบระเบียบให้
ความหมายกับข้อมูล จัดหมวดหมู่ ความหมายของข้อมูล วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมาย
ซึ่งก่อนวิเคราะห์ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกว่า
“การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation)”โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
(อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2552)
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) จะเน้นการตรวจสอบข้อมูล
ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบ
มาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง
2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator triangulation) จะเน้นการตรวจสอบ
จากผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนกันว่าได้ค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึง่ ถ้าผู้วิจัยหรือ
ผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง
3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี(Theory triangulation) จะเน้นการตรวจสอบว่า
ถ้ามีการใช้ทฤษฎีที่หลากหลายแล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าผู้วิจัยพบว่า
ไม่ว่าจะนําทฤษฎีใดมาใช้ ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจยั ได้มามีความถูกต้อง
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
หลังจากที่ผู้วิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปที่จะต้องทําคือการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่ง
อาจทําไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ได้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการนําข้อมูลที่ได้
จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถามปลายเปิด การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
มาทําการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. จัดระบบสิ่งที่ผู้วิจัยได้เห็นได้ยินและได้อ่าน เพื่อให้เข้าใจความหมายในสิ่งที่ได้เรียนรู้
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ในการจัดการกับข้อมูล นักวิจัยใช้วิธีบรรยาย อธิบายตั้งสมมติฐาน สร้างทฤษฎี และเชื่อมโยงสิ่งที่
ศึกษาไปยังเรื่องอื่นๆ ในการทีจ่ ะทําเช่นนั้น ได้นักวิจัยจะต้องจัดประเภท สังเคราะห์ ค้นหาแบบแผน
และตีความข้อมูลที่รวบรวมมา
2. การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่ขั้นสุดท้ายของกระบวนการวิจัย และไม่ได้เป็นขัน้ ตอน
หนึ่งที่แยกออกมาจากขั้นตอนอื่นๆ ในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพนักวิจัยจึงต้องวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดทุกขั้นตอนของการวิจัย และต้องวิเคราะห์ย้อนกลับไปกลับมาหลายครั้งจนกว่าจะได้สิ่งที่
ต้องการศึกษาครบถ้วนจนสามารถนําเสนอผลการวิจัยได้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคใด จําเป็นอย่างมาก
ที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานั้นมีความ
ถูกต้อง สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพมักจะไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ จะใช้
แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือปัญหาที่จะวิเคราะห์และการเลือกของ
นักวิจัย ดังนั้นการมีกรอบความคิดหรือทฤษฎีที่หลากหลายจะมีความสําคัญอย่างยิ่งในการช่วย
วิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ้งและสร้างข้อสรุปทีห่ นักแน่น
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ ดังนี้
ชาติชาย พิมพิไสย (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าโดยภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และด้านการกระตุ้นส่งเสริมให้บคุ ลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน
ตามธรรมนูญโรงเรียน ส่วนปัญหาการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพการศึกษามีอยู่ในระดับน้อย
ปัญหาที่สําคัญ คือด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนควรดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในธรรมนูญ
โรงเรียน และการกํากับ ติดตาม ควรปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่วนในด้านการพัฒนาครูผู้สอน ควร
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ทําเนียบ มหาพรหม (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบว่า
โรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ
“ปานกลาง” เรียงลําดับ คือ ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยและด้านผลผลิตส่วนการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษามีปัญหา อยู่ในระดับ ปานกลาง ทุกด้าน เรียงลําดับ คือ ด้าน
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บริหารและการจัดการ ด้านหลักสูตร และการสอนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้าน
บุคลากร
อารีย์ อัยวรรณ (2543 ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านปัจจัยและกระบวนการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูต่อคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 58 โรงเรียน แบ่งตามขนาด
โรงเรียน ได้แก่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูผสู้ อน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านปัจจัย ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ด้านปัจจัยอยู่ในระดับมาก มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เพียงพอตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่าํ สุดของแต่ละมาตรฐานด้านปัจจัยมีดังนี้ คือ (1) ครูและบุคลากร
เพียงพอ (2) ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อุทิศตน (3) ความสามารถในการสร้างทีมงาน (4) ใช้
หลักธรรมในการบริหาร (5) เอกสารประกอบหลักสูตรครบถ้วน (6) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษาหลากหลายเพียงพอ (7) งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ (8) ผู้ปกครองและชุมชนให้
การสนับสนุนด้านทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 2) ด้านกระบวนการ ความคิดเห็นของข้าราชการครู
ต่อคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการ อยู่ในระดับปานกลาง
มาตรฐานที่มีคณ
ุ ภาพสูงสุด คือ มีการจัดบริการสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ
ของผู้เรียนมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา คือ มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ของแต่ละมาตรฐานด้านกระบวนการมีดังนี้ คือ(1) การบริหารมีความสะดวก
รวดเร็วตรวจสอบได้ (2) ปรับหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่ (3) การวิจัย
ในชั้นเรียน (4) กิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน/นําภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (5) จัดสาธารณูปโภคเพียงพอ มี
ระบบสุขาภิบาลและการรักษาสภาพแวดล้อม (6) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนการพัฒนาครู
(7) ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย วางแผน และ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วรพจน์ ลังกาพินธ์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงเรียนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปางปี
การศึกษา 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการในการพัฒนาโรงเรียนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบว่าการดําเนินงานตาม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการศึกษากําหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่
1) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การจัดทําธรรมนูญ โรงเรียน
3) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 4) การพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน 5) การพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 6) การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และ
ครูผู้สอนมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 5 ยุทธศาสตร์ ยกเว้น การจัดทําธรรมนูญโรงเรียนที่
ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ปัญหาการดําเนินงานในระดับมากคือ การประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงส่วนปัญหาอื่น
ๆ อยู่ในระดับน้อย
1. ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีความต้องการเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนในธรรมนูญโรงเรียน การพัฒนานักเรียนให้มีพนื้ ฐานตามระดับการศึกษา
การวางแผนจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานอย่างเหมาะสมมีความสามารถในการใช้ภาษา
และความสามารถทางคณิตศาสตร์มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความรับผิดชอบ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข
2. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนมีความต้องการเกี่ยวกับการได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพในวิชาชีพครูความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา กระบวนการเรียนการสอนที่ถูกต้องและ
ชัดเจน
3. ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนมีความต้องการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
เพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน
4. ด้านการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา มีความต้องการเกี่ยวกับระบบการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการนิเทศ แผนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เกิดจากความต้องการใน
การนิเทศของครูผู้สอนอย่างแท้จริง การนิเทศที่ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
วิไล แสงเหมือนขวัญ (บทคัดย่อ : 2545) ได้ศึกษาการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับดี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่แสดงออกมากที่สุด ได้แก่ กําหนดขอบข่ายของงานและ
การแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ พฤติกรรมที่บคุ ลากรแสดงออกน้อยที่สุด ได้แก่ พัฒนางานแบบสร้าง
ผู้นํา โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าทีม
2. ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาก่อนและหลังดําเนินโครงการ
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2.1 พฤติกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงพฤติ
กรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารหลังการดําเนินการโครงการเพิ่มขึ้นก่อนดําเนิน
โครงการทุกโรงเรียน และมีพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับพอใช้
2.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผสู้ อน พบว่า
มีการเปลี่ยนแปลงหลังการดําเนินโครงการเพิ่มขึ้นก่อนการดําเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 14 และมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ.01 พฤติกรรมทีผ่ ู้เรียนประทับใจมากทีส่ ุด ได้แก่ ครูมีความ
เป็นกันเอง เอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน สิ่งที่ผเู้ รียนได้เรียนรู้และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ นํา
หลักวิชาการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจําวัน สิ่งที่ผู้เรียนต้องการให้ครูผู้สอนปรับปรุงได้แก่ ให้มีการใช้
สื่อการสอนอย่างหลากหลาย ส่วนพฤติกรรมที่ครูผู้สอน ส่วนใหญ่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมากที่สุด ได้แก่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
2.3 พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านรักการอ่าน และใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงหลังการดําเนินการโครงการเพิ่มขึ้นก่อนดําเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 16
และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .01
3. ความคิดเห็นของบุคลากรของสถานศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่ของบุคลากรในสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับ พอใช้ และประเด็นที่บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความอิสรเสรีในการแสดงความ
คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงของฝ่าย/หมวด/งาน ส่วนประเด็นที่บุคลากรมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงและอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
4. การสังเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2543 – 2544 และมีการประเมิน
โดยต้นสังกัดปีการศึกษา 2544 ในมาตรฐานเกี่ยวกับผู้เรียน และผูส้ อน พบว่าทุกโรงเรียนสามารถ
พัฒนาได้ประสบผลสําเร็จอยู่ในระดับพอใช้ ถึง ดี ส่วนมาตรฐานเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน มี 4
โรงเรียนสามารถพัฒนาได้ประสบผลสําเร็จและอยู่ในระดับ พอใช้ ถึง ดี มี 1 โรงเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุง ผลการประเมินของตนเองของสถานศึกษา ส่วนใหญ่สอดคล้องกับผลการประเมินโดย
ต้นสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 453 โรงเรียน
โดยได้ศึกษา ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้
สภาพการดําเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกด้านยกเว้น
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ด้านผลผลิต โรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุดเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้าน
ผลกระทบ โรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาสภาพ
การดําเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นรายด้าน
พบว่า โรงเรียนในสังกัดมีสภาพการดําเนินงาน ดังนี้
ด้านปัจจัย พบว่า บุคลากร ครู ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา มีการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับมากที่สุดความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและจํานวนบุคลากรมี
การดําเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ด้านกระบวนการ พบว่า ธรรมนูญโรงเรียน มีความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และศักยภาพของโรงเรียนและการเตรียมการ โดยการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรใน
โรงเรียน การดําเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด การสรุปผลและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
และการสร้างเครื่องมือประเมินตนเอง มีการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ด้านผลผลิต พบว่า
ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย มีมนุษย์สัมพันธ์ และวิสัยทัศน์ การดําเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
ระบบการประเมินตนเอง การนําผลการประเมินตนเองของโรงเรียนไปใช้ประโยชน์ และความสามารถ
ของครูในการพัฒนาหลักสูตร มีการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด จากการสรุปรายงานผล
การสํารวจสภาพ การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาช่วงปี พ.ศ.2545–
2546 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ส่งรายงานมายังสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
จํานวน 103 เขตพื้นที่การศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 58.86) ของเขตพื้นที่ทั้งหมด พบว่า สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มีการสํารวจสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาแล้ว
จํานวน 72 เขต (คิดเป็นร้อยละ 41.14) ซึ่งรายงาน ผลสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ มี
สาระสําคัญ รายละเอียดของเนื้อหาและรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะรายงานผลสภาพ
การดําเนินงานตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (มหาชน)
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : บทสรุปสําหรับผู้บริหาร)
ได้รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2548 พบว่าภาพรวมของการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2548 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานพบว่า 1) มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้ง 8 มาตรฐาน 2) มาตรฐานด้านการเรียน
การสอน มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้ง 2 มาตรฐาน 3) มาตรฐานด้านการบริหารและ
การจัดการศึกษา มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี 5 มาตรฐาน และมีผลการประเมินในภาพ
รวมอยู่ในระดับพอใช้ 1 มาตรฐาน 4) มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้ง 2 มาตรฐาน
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ( 2549 ) ได้จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2549 พบว่าสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานราธิวาส เขต 1 มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานใน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีเมื่อพิจารณาตามมาตรฐานพบว่า 1) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี ทุกมาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน์ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะจําเป็นตามหลักสูตร และมาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 2) มาตรฐานด้าน
การเรียนการสอน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกมาตรฐาน 3) มาตรฐานด้านการบริหารและการจัด
การศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทุกมาตรฐาน 4) มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกมาตรฐาน
เลิศลักษณ์ สุขแก้ว ( 2550 : บทคัดย่อ ) ได้ศกึ ษาการสังเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษากับรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานพบว่า 1) มาตรฐานด้านผู้บริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้ทุกมาตรฐาน สอดคล้องกับการประเมินตนเองของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก มาตรฐานที่มผี ลการประเมินสูงสุด ได้แก่ มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการส่วนมาตรฐานที่ผลการประเมินต่ําสุด ได้แก่ มาตรฐานที่ 25
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2) มาตรฐานด้านครู ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ทุกมาตรฐาน สอดคล้องกันทั้งการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่มีผลการประเมินสูงสุด ได้แก่
มาตรฐานที่ 24 ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ ส่วนมาตรฐาน
ที่ผลการประเมินต่ําสุด ได้แก่ มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 3) มาตรฐานด้านผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ทุก
มาตรฐาน สอดคล้องกับการประเมินตนเองของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกยกเว้น
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจําเป็นตามหลักสูตร ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ได้ในระดับพอใช้ แต่มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
การประเมินคุณภาพภายนอกได้ในระดับปรับปรุง สําหรับมาตรฐานที่มผี ลการประเมินสูงสุดได้แก่
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และมาตรฐานที่ได้ผลการประเมินใน
เกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ได้แก่มาตรฐานที่4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน์
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สุชีพ เสาเกิด ( 2550 ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพ กรณีตัวอย่าง 3 โรง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ภายในโรงเรียน ที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองคุณภาพและประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา กรณีตัวอย่าง 3 โรง โดยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยผู้บริหาร
จํานวน 3 คน ครูจํานวน 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 18 คน เก็บข้อมูลโดย
การพูดคุย สนทนา การสัมภาษณ์ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า (1) การดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองคุณภาพและ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษากรณีตัวอย่าง 3 โรง ดําเนินการพัฒนาการศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ
ของเดมิ่ง (PDCA) เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพดังกล่าว
(2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนกรณีตัวอย่าง 3 โรง ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้บริหารครู
และนักเรียน ในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามีทงั้ ผลกระทบทางบวกและทางลบผลกระทบ
ดังกล่าวเป็นแรงกระตุ้นให้ผบู้ ริหารและครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพัฒนาตนเอง มีปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อผลการประเมินของสํานักงานรับรองคุณภาพและประเมินคุณภาพทางการศึกษา และผลการ
ประเมินวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนา ผู้บริหารปรับระบบการบริหารจัดการและครูผสู้ อนปฏิบัติการเรียน
การสอนและกําหนดกิจกรรม นําสู่การปฏิบัติพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ได้รับมาตรฐานและ
รองรับการประเมินคุณภาพจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพต่อไป
อารีย์ อัยวรรณ (2543 ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านปัจจัยและกระบวนการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูต่อคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 58 โรงเรียน แบ่งตามขนาด
โรงเรียน ได้แก่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูผสู้ อน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านปัจจัย ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ด้านปัจจัยอยู่ในระดับ “มาก” มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เพียงพอตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่าํ สุดของแต่ละมาตรฐานด้านปัจจัยมีดังนี้คือ (1) ครูและบุคลากรเพียงพอ
(2) ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อุทิศตน (3) ความสามารถในการสร้างทีมงาน (4) ใช้หลักธรรมใน
การบริหาร (5) เอกสารประกอบหลักสูตรครบถ้วน (6)นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หลากหลายเพียงพอ (7) งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ (8) ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนด้าน

77

ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 2) ด้านกระบวนการ ความคิดเห็นของข้าราชการครู ต่อคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการ อยู่ในระดับปานกลาง มาตรฐานที่มี
คุณภาพสูงสุด คือ มีการจัดบริการสิ่งต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่มีคา่ เฉลี่ยต่ํา คือ มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด ของแต่ละมาตรฐานด้านกระบวนการมีดังนี้ คือ(1) การบริหารมีความสะดวกรวดเร็ว
ตรวจสอบได้ (2) ปรับหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น (3) การวิจัยในชั้น
เรียน (4) กิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน/นําภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (5) จัดสาธารณูปโภคเพียงพอ มี
ระบบสุขาภิบาลและการรักษาสภาพแวดล้อม (6) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนการพัฒนาครู
(7) ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย วางแผน และ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
งานวิจัยต่างประเทศ
Patricia,(1996 : 4 – 8) ได้ศึกษาการประเมินการก้าวไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
และการควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมัน สวีเดน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย พบว่า มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในระบบที่มีการประกันคุณภาพการศึกษาทําให้กลไกทางสังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ในประเทศเยอรมันมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมากมายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง
การประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมการประเมิน คือ กระบวนการที่ชัดเจน ในประเทศ
สวีเดนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในการประกันคุณภาพ ฝรั่งเศสให้ความสําคัญและเชื่อถือ
จากการใช้ข้อสอบภายนอก โรงเรียนมีการควบคุมจากส่วนกลาง ประเทศนิวซีแลนด์ให้ความสําคัญกับ
การประเมินจากบุคคลภายนอกสถานศึกษา นําเอาระบบการสอนมาตรฐานกลางซึ่งอ้างอิงไปสู่การ
ยอมรับที่เป็นมาตรฐาน มีการตรวจสอบอย่างมีแบบแผนสูก่ ารควบคุมคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและการศึกษาขั้นสูง
Hoitash, (2002 : abstract) ได้ศึกษาการพัฒนาและแผนการประกันคุณภาพ เครื่องมือ
สําหรับองค์กรในการจัดการ โดยอาศัยการตัดสิทธิ์กลุ่มบุคคล พบว่า ทางเลือกในการเข้าถึงเพื่อ
ตรวจสอบ และประมวลผลการพัฒนาแผนการประกันคุณภาพในองค์กร ในการจัดการซึ่งต้องอาศัย
กลุ่มผูใ้ หญ่สําหรับพัฒนาข้อเสียหายที่ใช้การประเมินที่เจาะจงโดยเฉพาะ ดังนี้
(1) ประมวลผลการพัฒนาการประกันคุณภาพและแผนงานที่เน้นการมีส่วนร่วม
(2) ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพตามแผนงานคุณภาพเพิ่มขึ้น
(3) ขอบเขตเพื่อการประเมินโปรแกรมประมวลผล พบว่า วางแผนโปรแกรมตรงประเด็น
และมีมาตรฐานการประเมินสําหรับการปฏิบัติงาน มีเครื่องมือ มีระเบียบแบบแผน และมีผลลัพธ์ของ
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การประกันตามแผนคุณภาพแน่นอนคือรายงานและประโยชน์ของการประเมินโปรแกรมจัดให้เข้าถึง
ระเบียบคือการตรวจสอบ ด้านความสัมพันธ์เพื่อมาตรฐานการประเมินโปรแกรมพัฒนาโดยความ
ร่วมมือของคณะกรรมการมาตรฐานสําหรับการประเมินการศึกษาในอนาคต ต้องได้รับการสนับสนุน
ในการตระเตรียมจากผู้ชํานาญ

