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บทนา
1. คู่มื อ การประเมิ น คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน เพื่ อ การประเมิ น คุณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ส าหรับ ให้ ส ถานศึกษาใช้ เป็ นแนวทางดาเนินงานเพื่ อการประกันคุณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรี ยมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน ซึ่ง จะท าให้ เกิ ดความมั่น ใจแก่ผ้ ูมี ส่วนเกี่ ย วข้ องทุกฝ่ ายว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน และคงรักษาไว้ ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
2. คูม่ ือฉบับนี ้จัดทาเพื่อให้ สถานศึกษาใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนดและใช้ เป็ นแนวทางในการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. โครงสร้ างของคู่มือประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ 1) มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และ 2) แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
4. ให้ สถานศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานและหน่วยงานต้ นสังกัดดาเนินการให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีความรู้
ความเข้ าใจและปฏิบตั ติ ามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี ้
4.1 การประกัน คุณ ภาพเป็ น หน้ า ที่ ข องบุค ลากรทุก คนที่ ต้ อ งปฏิ บัติ ง านตามภารกิ จ ที่ แ ต่ล ะคนได้ รับ
มอบหมาย
4.2 การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการดาเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้ มีคณ
ุ ภาพดียิ่งขึ ้นเพราะ
ผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทังสถานศึ
้
กษา
4.3 การประกันคุณ ภาพเน้ นการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา โดยให้ เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทาเพื่อเตรี ยมรับการประเมินเป็ นครัง้ คราวเท่านัน้
4.4 การประกันคุณ ภาพต้ องเกิดจากความร่ วมมือของบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถว่าจ้ างหรื อ
ขอให้ บคุ คลอื่น ๆ ดาเนินการแทนได้
4.5 การประกันคุณ ภาพต้ องเกิดจากการยอมรับและนาผลการประเมิ นคุณ ภาพการศึกษาไปใช้ ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ส่ วนที่ 1
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีแนวคิดว่าต้ อง
เป็ นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบตั ิได้ ประเมินได้ จริง กระชับ และ จานวนน้ อย แต่สามารถสะท้ อนคุณภาพ
การศึกษาได้ จริ ง ข้ อมูลที่ได้ เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื ้นที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้ นสังกัด และระดับชาติดงั นัน้ การกาหนดมาตรฐานจึงเน้ นที่คณ
ุ ภาพ
ผู้เรี ยน คุณภาพครูคณ
ุ ภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ ให้ มีความสอดคล้ องกับ
มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่ กาหนดไว้ ใน กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยได้ กาหนดมาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้ วย 4 มาตรฐาน ดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรี ยน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
2. คาอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุ ณ ภาพของผู้ เรี ย น หมายถึ ง ผลการเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย นที่ แ สดงออกถึ ง ความรู้
ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒ นาการ ในด้ านการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สาคัญ และคุณลักษณะ ที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการของผู้บริ หารสถานศึกษา หมายถึง การดาเนินการ
บริ หารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้ าน วิชาการ ด้ านครูและบุคลากรทาง
การศึ ก ษา ด้ านข้ อมู ล สารสนเทศ และ ด้ านสภาพแวดล้ อม โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายมี ส่วนร่ วมในการ จัดการศึกษา เพื่ อสร้ างความมั่นใจด้ านคุณ ภาพ
การศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ หมายถึง กระบวนการ จั ด ก าร
เรี ยนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ สอดคล้ อง กับบริ บทของชุม ชนและท้ องถิ่ น
ตามความสนใจ ความต้ องการ และ ความถนัดของผู้เรี ยน โดยใช้ วิธีการที่หลากหลาย
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ เต็มตามศักยภาพของผู้เรี ยนแต่ละบุคคล สร้ าง โอกาสให้ ผ้ ูเรี ยน
ทุกคนมีสว่ นร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้ าใจ ของผู้เรี ยน อย่าง
เป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณ ภาพภายในที่ มี ประสิทธิ ผล หมายถึง การวางระบบ การจัดการ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่ง ผลต่อคุณภาพผู้เรี ยน ที่เกิดจากการมีส่วนร่ วม
ของผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายร่ วมรับผิดและรับชอบ ต่อผลการจัดการศึกษาให้ มี คุณ ภาพได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ ผ้ ูมี ส่วนเกี่ ยวข้ อง มี ความมั่นใจต่อคุณ ภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ
3.1 ระดับ 4 ดีเยี่ยม
3.2 ระดับ 3 ดี
3.3 ระดับ 2 พอใช้
3.4 ระดับ 1 ปรับปรุง
4. รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประเด็น
พิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้ อมูล
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรี ยน
✎ ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ ของแต่ละระดับชัน้
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพร้ อมในการศึกษาต่อ การฝึ กงานหรื อการทางาน
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรี ยน
1) การมี คุณ ลัก ษณะและค่า นิ ย มที่ ดี ต ามที่ ส ถานศึก ษาก าหนด โดยไม่ ขัด กับ กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้ องถิ่นและความเป็ นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
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✎ระดับคุณภาพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
1) ผู้เรี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้ เหมาะสมตามระดับชัน้ ในระดับ ดีเยี่ยม
2) ผู้เรี ยนมีความสามารถในด้ านการสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเหมาะสมตามระดับ
ชันในระดั
้
บดีเยี่ยม
3) ผู้เรี ยนมีความสามารถในด้ านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชัน้ ในระดับดีเยี่ยม
4) ผู้เรี ยนมี ค วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ยน ความคิดเห็ น
แก้ ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ตา่ งๆอย่างเหมาะสม
5) ผู้เรี ยนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสมปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ
6) ผู้เรี ยนมีความก้ าวหน้ าจากพื ้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้ านความรู้ ความเข้ าใจและทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตร อย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรี ยนมีพฒ
ั นาการสูงขึ ้น หรื อคุณภาพ เป็ นไปตามเป้าหมาย
8) ผู้เรี ยนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้ อมที่จะศึกษาต่อในระดับชัน้ ที่สูงขึ ้น หรื อมีวุฒิ ภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรี ยน
1) ผู้เรี ยนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจิตสังคมและจิตสานึก ตามที่สถานศึกษา
กาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขดั กับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม
2) ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ น รูปธรรม
3) ผู้เรี ยนมีความภาคภูมิใจในท้ องถิ่นในความเป็ นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย และแสดงออกได้ อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
4) ผู้เรี ยนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5) ผู้เรี ยนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้ แข็งแรง
6) ผู้เรี ยนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ ดีอยูเ่ สมอ
7) ผู้เรี ยนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
8) ผู้เรี ยนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง และอยูร่ ่วมกันด้ วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม
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ระดับ 3 ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี
2) ผู้เรี ยนมีความสามารถในด้ านการสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเหมาะสมตามระดับ
ชันในระดั
้
บดี
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
4) ผู้เรีย นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ ยน ความคิดเห็ น และ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง เหมาะสมปลอดภัย
6) ผู้ เรีย นมี ความก้าวหน้ าจากพื้ น ฐานเดิม ในแต่ล ะปีในด้านความรู้ค วามเข้ าใจ และทั กษะต่างๆ ตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย
8) ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรีย นมีความประพฤติด้านคุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสานึ ก ตามที่ส ถานศึกษา
กาหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น รูปธรรม
3) ผู้เรี ยนมีความภาคภูมิใจในท้ องถิ่นในความเป็ นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย และแสดงออกได้ อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
6) ผู้เรี ยนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ ดีอยูเ่ สมอ
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม
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ระดับ 2 พอใช้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
1) ผู้เรี ยนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนได้ เหมาะสมตามระดับชันในระดั
้
บผ่าน
2) ผู้เรี ยนมี ความสามารถในด้ านการสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเหมาะสมตามระดับ
ชันในระดั
้
บผ่าน
3) ผู้เรี ยนมีความสามารถในด้ านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชันในระดั
้
บผ่าน
4) ผู้เรี ยนสามารถคิดวิเคราะห์คิดวิจ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ ปัญ หา ใน
ระดับผ่าน
5) ผู้เรี ยนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
6) ผู้เรี ยนมี ความก้ าวหน้ าจากพื น้ ฐานเดิม ด้ านความรู้ ความเข้ าใจและทักษะต่างๆ ตามหลัก สูต ร มี
แนวโน้ มไม่แน่นอนในแต่ละปี
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรี ยนไม่มีพฒ
ั นาการแต่มีความพยายาม ในการยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติให้ สงู ขึ ้น
8) ผู้เรี ยนมีความรู้ทกั ษะ และเจตคติที่ดีพร้ อมที่จะศึกษาต่อในระดับชันที
้ ่สงู ขึ ้น หรื อมีวฒ
ุ ิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรี ยน
1) ผู้เรี ยนมีความประพฤติด้านคุณ ธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิ ตสานึก ตามที่ สถานศึกษา
กาหนดปรากฏไม่ชดั เจน
2) ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3) ผู้เรี ยนมี ความภาคภูมิ ใจในท้ องถิ่ นในความเป็ นไทย และเห็นคุณ ค่าเกี่ ยวกับ ภูมิ ปัญ ญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย และแสดงออกได้ อย่างเหมาะสม
4) ผู้เรี ยนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5) ผู้เรี ยนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้ แข็งแรง
6) ผู้เรี ยนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ ดีอยูเ่ สมอ
7) ผู้เรี ยนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
8) ผู้เรี ยนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง และอยูร่ ่วมกันด้ วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม
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ระดับ 1 ปรับปรุง
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
1) ผู้เรี ยนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนไม่เหมาะสมกับระดับชัน้ ทาให้ เป็ นปัญหาต่อการเรี ยนรู้
2) ผู้เรี ยนมีความสามารถในด้ านการสื่อสารทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศไม่เหมาะสมกับระดับชัน้
ทาให้ เป็ นปัญหาต่อการเรี ยนรู้
3) ผู้เรี ยนมีความสามารถในด้ านการคิดคานวณไม่เหมาะสมกับระดับชัน้ ทาให้ เป็ นปัญหาต่อการเรี ยนรู้
4) ผู้เรี ยนไม่สามารถตอบคาถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ ปัญหาได้
5) ผู้เรี ยนไม่สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
6) ผู้เรี ยนไม่มีความก้ าวหน้ าจากพื ้นฐานเดิมด้ านความรู้ ความเข้ าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรในแต่
ละปี
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรี ยนไม่มีพฒ
ั นาการและไม่มีความพยายามในการยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติให้ สงู ขึ ้น
8) ผู้เรี ยนไม่พร้ อมที่จะศึกษาต่อในระดับชันที
้ ่สงู ขึ ้น หรื อขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรี ยน
1) ผู้เรี ยนมี ความประพฤติด้านคุณ ธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิ ตส านึกตามที่ สถานศึกษา
กาหนดปรากฏไม่ชดั เจน
2) ผู้เรี ยนไม่มีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3) ผู้เรี ยนไม่มีความภาคภูมิใจในท้ องถิ่นในความเป็ นไทย
4) ผู้เรี ยนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5) ผู้เรี ยนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้ แข็งแรง
6) ผู้เรี ยนไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ ดีได้
7) ผู้เรี ยนไม่ร้ ูและไม่มีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง ข่มเหงและรังแก
8) ผู้เรี ยนวางเฉยต่อการกระทาสิ่งไม่ถกู ต้ อง
✎ ตัวอย่ างการเก็บรวบรวมข้ อมูล
- ตรวจสอบเอกสารที่สะท้ อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนจากข้ อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบสรุปผลการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้ เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรี ยนทุกระดับชัน้ ชิ ้นงานผลงานนักเรี ยน บันทึกการอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขี ยนโครงงาน ชิน้ งาน บันทึกการทางาน รายงานสรุ ป ผลการทดสอบระดับชาติขัน้
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พืน้ ฐานร่ องรอยการจัดกิ จกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม แบบ
บันทึกพฤติกรรมทางสังคม
- สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรี ยน เช่น ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ การใช้ อินเทอร์ เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้ อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรี ยนตามที่สถานศึกษากาหนด เช่น
การเข้ าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการทางานร่วมกัน
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การร่วมกันแก้ ไขปัญหา ฯลฯ
- สัมภาษณ์ผ้ เู รี ยนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้ องถิ่นและความเป็ นไทย เช่น นักเรี ยนรู้สึกอย่างไรที่เกิดเป็ นคน
ในท้ องถิ่นนี ้ นักเรี ยนภูมิใจสิ่งใดบ้ างในท้ องถิ่น
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
✎ ประเด็นพิจารณา
1. การมีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้ นคุณภาพของผู้เรี ยนรอบด้ านทุกกลุม่ เป้าหมาย
และดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้ อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสังคมที่ เอือ้ ต่อการจัดการเรี ยนรู้ อย่างมี
คุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ
และได้ มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษา
✎ ระดับคุณภาพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. สถานศึกษามี เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิ จ ที่ กาหนดไว้ ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน ท้ องถิ่นอย่างชัดเจน
2. สถานศึกษามี แผนและดาเนินงานพัฒ นาคุณ ภาพการบริ หารและการจัดการศึ กษาที่ มี ความเหมาะสม
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี ้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้ นผู้เรี ยนทุกกลุม่ เป้าหมาย ทุกคน และดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม
2.2 พัฒ นาครู แ ละบุค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ มี ค วามรู้ ความสามารถและทัก ษะตาม
มาตรฐานตาแหน่ง
2.3 บริ หารจัดการข้ อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ ได้ และดาเนินการ
อย่างเป็ นระบบ
2.4 จัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ สังคม และแหล่งเรี ยนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ดี และกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนใฝ่
เรี ยนรู้ทวั่ ถึงทุกกลุม่ เป้าหมาย
3. ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีส่วนร่วมและมีเครื อข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน
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4. สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องมีสว่ นร่วม
ระดับ 3 ดี
1. สถานศึกษามี เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิ จ ที่ กาหนดไว้ ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน ท้ องถิ่นอย่างชัดเจน
2. สถานศึกษามี แผนและดาเนินงานพัฒ นาคุณ ภาพการบริ หารและการจัดการศึกษาที่ มี ความเหมาะสม
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี ้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้ นผู้เรี ยนทุกกลุม่ เป้าหมาย ทุกคน และดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.3 บริหารจัดการข้ อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันสมัย และนาไปประยุกต์ใช้ ได้
2.4 จัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ สังคม และแหล่งเรี ยนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ดี
3. ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีส่วนร่วมและมีเครื อข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน
4. สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน
ระดับ 2 พอใช้
1. สถานศึกษามี เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิ จ ที่ กาหนดไว้ ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน ท้ องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน
2. สถานศึกษามี แผนและดาเนินงานพัฒ นาคุณ ภาพการบริ หารและการจัดการศึกษาที่ มี ความเหมาะสม
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี ้
2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้ นผู้เรี ยน และมีการดาเนินการ
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตาแหน่ง
2.3 บริหารจัดการข้ อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้ อง หรื อครบถ้ วน หรื อทันสมัย หรื อนาไปประยุกต์ใช้ ได้
2.4 จัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ สังคม และแหล่งเรี ยนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ดี
3. ผู้เกี่ ยวข้ องมีส่วนร่ วมและมี เครื อข่ายความร่ วมมือในการร่ วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับน้ อย
4. สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมิ นผลการบริ ห ารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็ นไปตามขัน้ ตอนที่
กาหนด
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ระดับ 1 ปรับปรุง
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ ตรงกับ วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และ
สถาบัน บัณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ แต่ ไ ม่ ส อดคล้ องกับ ความต้ องการของชุ ม ชนและท้ องถิ่ น ขาดความชัด เจน
2. สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒ นาคุณภาพการบริ หารและการจัดการศึกษาไม่ เหมาะสมและขาด
ความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี ้
2.1 พัฒนาวิชาการที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรื อไม่ครบทุกคน และดาเนินการอย่างไม่เป็ นรูปธรรม
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถตามหน้ าที่ที่ไม่ครบทุกคน
2.3 จัดการข้ อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน แต่ไม่ทนั สมัยและไม่มีการนาไปประยุกต์ใช้
2.4 จัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ สังคม และแหล่งเรี ยนรู้ ด้านศิลปวัฒ นธรรมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้
ผู้เรี ยนใฝ่ เรี ยนรู้
3. ผู้เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้ อยมาก
4. ไม่มีการกากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
✎ ตัวอย่ างการเก็บรวบรวมข้ อมูล
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
แผนพัฒนาวิชาการแผนบริหารจัดการสารสนเทศแผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการกากับนิเทศ ติดตามการ
ประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้ อม ฯลฯ
- สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริ หาร ครู บุคลากร ผู้เรี ยน และผู้ปกครองนักเรี ยนเกี่ยวกับการ
กาหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น กระบวนการได้ มาของเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ ทาอย่างไรบ้ าง มีขนั ้ ตอนอย่างไร การกาหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ดาเนินการอย่างไร ใครมีส่วน
เกี่ยวข้ องบ้ างสถานศึกษามีการดาเนินการสร้ างความเข้ าใจตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้ องอย่างไร
สถานศึกษานาแผนไปสู่การปฏิบตั ิอย่างไร สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้ าที่ ผู้รับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามแผน
อย่างไร ผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมต่อผลการดาเนินการสถานศึกษาหรื อไม่ อย่างไร สถานศึกษามี
เครื อข่ายในการทางานกับใคร/หน่วยงานใดบ้ างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษามีการกากับติดตามและมี
วิธีการประเมินผลการดาเนินงานอย่างไร ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
✎ ประเด็นพิจารณา
1. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนมีสว่ นร่วม
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยึดโยงกับบริ บทของชุมชนและท้ องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้ าใจของผู้เรี ยนอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ
✎ ระดับคุณภาพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนมีสว่ นร่วม
1.1 ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื ้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้ องกับความสนใจและ
ความถนัดเป็ นรายบุคคลอย่างเป็ นรูปธรรมทังระบบ
้
1.2 เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นเรี ย นรู้ โดยผ่า นกระบวนการคิ ด ได้ ป ฏิ บัติ จ ริ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารและแหล่ง เรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ เป็ นอย่างดี
1.3 จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็ น ทาเป็ น รัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.4 ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรี ยนรู้และทักษะด้ านต่างๆ
1.5 ผู้เรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อมสื่อการเรี ยนและอานวยความสะดวกที่เอื ้อต่อ
การเรี ยนรู้
1.6 ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการวิจยั อย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยึดโยงกับบริ บทของชุมชนและท้ องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการจัดการเรี ยนการสอน
2.2 ชุม ชนมี ส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น หรื อร่ วมจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นรู ป ธรรมและ
ต่อเนื่อง
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้ าใจของผู้เรี ยนอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ
3.1 ประเมินผู้เรี ยนจากสภาพจริง
3.2 มีขนตอนตรวจสอบและประเมิ
ั้
นอย่างเป็ นระบบ
3.3 ใช้ เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรี ยนการสอน
3.4 นักเรี ยนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่ผ้ เู รี ยนและผู้เรี ยนนาไปใช้ พฒ
ั นาตนเอง
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ระดับ 3 ดี
1. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนมีสว่ นร่วม
1.1 ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื ้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้ องกับความสนใจและ
ความถนัดเป็ นรายบุคคล
1.2 เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นเรี ย นรู้ โดยผ่า นกระบวนการคิ ด ได้ ป ฏิ บัติ จ ริ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารและแหล่ง เรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
1.3 จัดกิ จ กรรมให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึ กทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็ น คิดเป็ น ทาเป็ น
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
1.4 ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรี ยนรู้และทักษะด้ านต่างๆ
1.5 ผู้เรี ยนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อม สื่อการเรี ยน และอานวยความสะดวกที่เอื ้อต่อ
การเรี ยนรู้
1.6 ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการวิจยั
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยึดโยงกับบริ บทของชุมชนและท้ องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการจัดการเรี ยนการสอน
2.2 ชุมชนมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นหรื อร่วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้ าใจของผู้เรี ยนอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ
3.1 ประเมินผู้เรี ยนจากสภาพจริง
3.2 มีขนตอนตรวจสอบและประเมิ
ั้
นอย่างเป็ นระบบ
3.3 ใช้ เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรี ยนการสอน
3.4 นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่ผ้ เู รี ยน
ระดับ 2 พอใช้
1. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนมีสว่ นร่วม
1.1 ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื ้อหาสาระ และกิจกรรม
1.2 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้โดยการคิดได้ ปฏิบตั จิ ริง
1.3 จัดกิ จ กรรมให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึ กทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็ น คิดเป็ น ทาเป็ น
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
1.4 ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรี ยนรู้และทักษะด้ านต่างๆ
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1.5 ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม และสื่อการเรี ยน
1.6 ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการวิจยั
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยึดโยงกับบริ บทของชุมชนและท้ องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2.2 ชุมชนมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น หรื อร่วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้ าใจของผู้เรี ยน
3.1 ประเมินผู้เรี ยนจากสภาพจริง
3.2 มีขนตอนตรวจสอบและประเมิ
ั้
น
3.3 ใช้ เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรี ยนการสอน
3.4 ให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่ผ้ เู รี ยน
ระดับ 1 ปรับปรุง
1. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่ไม่สร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วม
1.1 ผู้เรี ยนไม่มีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื ้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้ องกับความสนใจ
และความถนัดเป็ นรายบุคคล
1.2 ไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้โดยการคิดได้ ปฏิบตั จิ ริงด้ วยวิธีการและแหล่งเรี ยนรู้ สรุปองค์ความรู้
1.3 ไม่จดั กิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็ น ทาเป็ น
และรักการอ่าน
1.4 ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้โดยไม่เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรี ยนรู้และทักษะด้ านต่างๆ
1.5 ผู้เรี ยนไม่มีสว่ นร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม และสื่อการเรี ยน
1.6 ผู้เรี ยนไม่มีการเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการวิจยั
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ไม่ยดึ โยงกับบริบทของชุมชนและท้ องถิ่น
2.1 ไม่จดั กิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2.2 ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรื อร่วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้ าใจของผู้เรี ยนไม่เป็ นระบบ และไม่มีประสิทธิภาพ
3.1 ไม่ประเมินผู้เรี ยนจากสภาพจริ ง
3.2 ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็ นระบบ
3.4 นักเรี ยนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่มีสว่ นร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ไม่ให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่ผ้ เู รี ยน
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✎ ตัวอย่ างการเก็บรวบรวมข้ อมูล
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเช่นหลักสูต รสถานศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกผลหลังสอน
เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ สมุดการบ้ านที่แสดงให้ เห็นการ
ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ ชิ ้นงานหรื อผลงานของผู้เรี ยน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรี ยนการสอน และแหล่งเรี ยนรู้ ฯลฯ
- สังเกตกระบวนการเรี ยนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น การใช้ คาถามที่หลากหลายระดับเพื่อ
ส่งเสริ มการคิดขันสู
้ ง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฎิสมั พันธ์ของครูกับผู้เรี ยน เช่น
ความเป็ นกันเองของครูกับผู้เรี ยน การสนทนาโต้ ตอบของครูกบั ผู้เรี ยนพฤติกรรมการเรี ยนของผู้ เรี ยนเช่นความ
กระตื อรื อร้ นในการเรี ยนการมี ส่วนร่ วมของผู้เรี ยน ความสนใจในการร่ วมกิ จ กรรม สภาพบรรยากาศและ
สภาพแวดล้ อมที่เอือ้ ต่อการเรี ยนรู้ การจัดกิจกรรมที่ให้ ผ้ ูเรี ยนปฎิบตั ิจริ ง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยน กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้เรี ยนในแต่ละกลุม่ ฯลฯ
- สัมภาษณ์นกั เรี ยน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน เช่น นักเรี ยนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนหรื อไม่ อย่างไร นักเรี ยนได้ ร่วมกาหนดเกณฑ์ การประเมิ นผลงาน/ชิน้ งานต่างๆ หรื อร่ วม
ประเมินผลการเรี ยนหรื อไม่ อย่างไรนักเรี ยนมีโอกาสได้ ไปเรี ยนรู้ จากชุม ชนในเรื่ องใด และจากแหล่งเรี ยนรู้
ใดบ้ าง นักเรี ยนชอบเรี ยนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้ วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้ าใจของผู้เรี ยน
ด้ วยวิธีการใดบ้ าง ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
✎ ประเด็นพิจารณา
การใช้ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ ดียิ่งขึ ้น
✎ ระดับคุณภาพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรี ยนอย่างเป็ น
รูปธรรม มีขนตอนอย่
ั้
างชัดเจน และมีความเป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิ
2. ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายให้ ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็ นอย่างดี
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ชุมชน/ท้ องถิ่น และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องมีความมัน่ ใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ระดับ 3 ดี
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรี ยนอย่างเป็ น
รูปธรรม มีขนตอนอย่
ั้
างชัดเจน และมีความเป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิ
2. ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายให้ ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ชุมชน/ท้ องถิ่น และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องมีความมัน่ ใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ระดับ 2 พอใช้
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. ผู้เกี่ยวข้ องให้ ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ชุมชน/ท้ องถิ่น และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องค่อนข้ างมัน่ ใจต่อระบบการบริ หารและการจัดการของสถานศึกษา
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ระดับ 1 ปรับปรุง
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ไม่สง่ ผลต่อคุณภาพผู้เรี ยน ไม่เป็ น
รูปธรรม ขาดความชัดเจน และไม่มีความเป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิ
2. ผู้เกี่ยวข้ องไม่ให้ ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ชุมชน/ท้ องถิ่น และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องไม่มีความมัน่ ใจต่อระบบการบริ หารและการจัดการของสถานศึกษา
✎ ตัวอย่ างการเก็บรวบรวมข้ อมูล
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ ยวกับการวางระบบและการดาเนินงานประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี รูปแบบหรื อกระบวนการที่ใช้ ดาเนินงาน
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ
- สัมภาษณ์นกั เรี ยน ครู ผู้บริ หารสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้ องถิ่น
และผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ องเกี่ ยวกับ การมี ส่วนร่ วมในการวางระบบและด าเนิ น งานประกันคุณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา เช่น ท่านมีสว่ นร่วมในการบริ หารและการจัดการของสถานศึกษาอย่างไรบ้ าง ท่านมีส่วนร่วม ท่าน
มีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาหรื อไม่ อย่างไร ฯลฯ
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5. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ให้ ตดั สินจากผลการประเมิน 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณ ภาพของผู้เรี ยน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารจัดการของผู้บริ หารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณ ภาพภายในที่ มี ประสิ ทธิ ผ ลโดยนาผลการประเมิ นรายมาตรฐานเหล่านัน้ มาพิ จารณาเป็ น
ภาพรวมเพื่อตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี ้
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรี ยนอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีพฒ
ั นาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สูงขึ ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถ
สื่ อสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถในการคิดคานวณ มี ความสามารถในการคิด ใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารได้ ดี และมี ค วามประพฤติด้ านคุณ ธรรมจริ ย ธรรม ค่านิย ม และ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน
2. ผลประเมิ นมาตรฐานกระบวนการบริ หารจัดการของผู้บริ หารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ ยมโดยมีการ
วางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุงแก้ ไขงานให้ ดีขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เยี่ ยม โดยมี การวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร และบริ บท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขันตอน
้
4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยูใ่ นระดับดีเยี่ย มโดยผู้เกี่ยวข้ องทุก
ฝ่ ายให้ ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็ นอย่างดี
และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องมีความมัน่ ใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ระดับ 3 ดี
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณ ภาพของผู้เรี ยนอยู่ในระดับดี หรื อดีเยี่ยม โดยมีพัฒ นาการของค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สูงขึน้ มีความสามารถในการอ่านและเขียน
สามารถสื่อสารทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศ สามารถในการคิดคานวณ มีความสามารถในการคิด
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน
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2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริ หารจัดการของผู้บริ หารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีหรื อดีเยี่ยม โดยมี
การวางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการดาเนินงานและการปรับปรุงแก้ ไขงานให้ ดีขึ น้
อย่างต่อเนื่อง
3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอยู่ในระดับดีหรื อดีเยี่ยม
โดยมีการวิเคราะห์ทาความเข้ าใจเป้าหมายของหลักสูตรบริ บทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้ และ
การประเมินผลในทุกขันตอน
้
4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยูใ่ นระดับดีหรื อดีเยี่ยม และผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องมีความมัน่ ใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ระดับ 2 พอใช้
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรี ยนอยูใ่ นระดับพอใช้
2. ผลประเมิ น มาตรฐานกระบวนการบริ ห ารจัด การของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาอยู่ในระดับ พอใช้ ไม่มี ก าร
วางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการดาเนินงานและการปรับปรุงแก้ ไขงานให้ ดีขึ ้น อย่าง
ใดอย่างหนึง่
3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญอยู่ในระดับพอใช้ มี การ
วิเคราะห์ทาความเข้ าใจเป้าหมายความต้ องการของหลักสูตรบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้
การนาไปใช้ และการประเมินผลแต่ขาดความถูกต้ องสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึง่
4. ผลประเมิ น มาตรฐานระบบการประกัน คุณ ภาพภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผลอยู่ในระดับ พอใช้ แ ละผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้ องมีความมัน่ ใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ระดับ 1 ปรับปรุง
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรี ยนอยูใ่ นระดับพอใช้ หรื อปรับปรุง.
2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ หรื อปรับปรุง ไม่
มีการวางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุงแก้ ไขงานให้ ดีขึ ้น
อย่างใดอย่างหนึง่
3. ผลประเมิ นมาตรฐานกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ อยู่ในระดับ พอใช้ หรื อ
ปรั บ ปรุ ง ไม่ มี ก ารวิ เคราะห์ ท าความเข้ า ใจเป้า หมายของหลัก สูต รบริ บ ทสถานศึก ษา และบริ บ ทใน
การศึกษาของชาติ ขาดความสมบูรณ์ในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้ การนาไปใช้ และการประเมินผลใน
ทุกขันตอน
้
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4. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับพอใช้ หรื อปรับปรุง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องไม่มีความมัน่ ใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

.
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ส่ วนที่ 2
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนวทางการประเมิ นคุณ ภาพภายในของสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิลป์ กระทรวงวัฒ นธรรม ได้ ยึดรู ปแบบการ
ด าเนิ น การของส านัก ทดสอบทางการศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิ ก าร โดยได้ อ ธิ บ ายถึ ง บทบาทหน้ าที่ ข อง
สถานศึกษาเพื่อใช้ เป็ นแนวทางดาเนินงาน จานวน 9 ข้ อ เช่น รู ปแบบการประเมิน การตัดสินผล การกาหนด
คณะกรรมการประเมิน โครงสร้ างการเขียนรายงานประเมินตนเอง เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. การประเมิ นคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสิ นระดับ คุณ ภาพตามมาตรฐานเป็ นไปตาม
หลักการตัดสิ นโดยอาศัยความเชี่ ยวชาญ (expert judgement) และการตรวจทานผลการประเมิ นโดย
คณะกรรมการประเมิ น ในระดับ เดียวกัน (peer review) โดยเที ยบกับ เกณฑ์ ห รื อมาตรฐานที่ กาหนดไว้
คณะกรรมการประเมินต้ องมีความรู้อย่างรอบด้ านและวิเคราะห์ข้อมูลร่ วมกันในการตัดสินเพื่อให้ ระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึง่ จะไม่ใช่การให้ คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึง่
2. การประเมิ นคุณ ภาพภายในเป็ นหน้ าที่ของสถานศึกษาที่ ต้องตรวจสอบและประเมิ นตนเองตามสภาพ
บริ บทของสถานศึกษาที่แท้ จริ ง โดยให้ ความสาคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมินเชิง
ปริมาณควบคูก่ นั ไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ ใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนผลงานหรื อกระบวนการ
ที่ไม่แยกส่วนหรื อแยกองค์ประกอบในการกาหนดคะแนนประเมิน แต่เป็ นการประเมินในภาพรวมของผล
การดาเนินงานหรื อกระบวนการดาเนินงาน (holistic rubrics)
3. การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้ สถานศึกษากาหนดเป้าหมายและเกณฑ์
การประเมินตามสภาพบริ บทของสถานศึกษาเอง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตาภารกิจ
ของสถานศึก ษา โดยให้ ยึด หลัก การด าเนิ น งานเพื่ อ พัฒ นา และสะท้ อนคุณ ภาพการด าเนิ น งานตาม
เป้าหมายที่กาหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา
4. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ เน้ น การประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่เกิดจากการ
ปฏิ บัติงานตามสภาพจริ งของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลื อกใช้ วิธี การเก็ บรวบรวมข้ อมูล ที่
เหมาะสมและสะท้ อนคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้ อย่างชัดเจน และมีเป้าหมาย
การประเมินเพื่อการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้ อมูลและเอกสารที่ไม่จาเป็ นในการประเมิน แต่ข้อมูลต้ องมี
ความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ ตามสภาพบริ บทของสถานศึกษานัน้ ๆ
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5. คณะที่ ท าหน้ าที่ ประเมิ นคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาที่กาหนดให้ เข้ าใจถ่องแท้ ก่อนดาเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน หลังประเมินแล้ ว
ให้ แจ้ งผลการประเมินและให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง(self-assessment report)
6. ในการประเมินคุณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ สถานศึกษาดาเนินการ โดย
1) ให้ มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ 2) ให้ มีคณะกรรมการประเมิน
คุณ ภาพภายในอย่างน้ อย 3 คน โดยที่ ต้องมีผ้ ูทรงคุณวุฒิ ภ ายนอกที่หน่วยงานต้ นสังกัดขึน้ ทะเบียนไว้
อย่างน้ อย 1 คน และ 3) ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษาให้ ใช้
วิธีการและเครื่ องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
7. ให้ สถานศึกษาสรุปและจัดทารายงานการประเมินตนเองที่สะท้ อนคุณภาพผู้เรี ยนและผลสาเร็ จของการ
บริ หารจัดการศึกษา นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการประจาวิทยาลัย และหน่วยงานต้ นสังกัด เผยแพร่
รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเตรี ยมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
8. โครงสร้ างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้ ยึดตามแนวทางที่หน่วยงานต้ นสังกัดกาหนด ซึ่ง
โดยทั่วไปประกอบด้ วยเนื อ้ หา 4 ส่วน คื อ 1) ข้ อมูลพื น้ ฐาน 2) ผลประเมิ น ตนเองของสถานศึกษา 3)
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้ องการ การช่วยเหลือ และ 4) ภาคผนวก (ถ้ ามี) สิ่งสาคัญที่สดุ ของ
รายงานการประเมิ นตนเอง คือ กระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพซึ่งหมายรวมถึง กิ จกรรม/โครงการ/งานที่
สถานศึกษาดาเนินการที่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงหลักการ แนวคิดของผู้บริ หารสถานศึกษา การมีเป้าหมาย
หรื อรู ปแบบที่ ชัดเจนในการพัฒ นาการเรี ยนการสอน ซึ่งทุกกิ จกรรม/โครงการ/งานส่งผลถึงการพัฒ นา
ผู้เรี ยนให้ บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
9. ข้ อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน
9.1 ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้ าใจบริ บทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทังในแง่
้
มุมของ
ภาระงาน โครงสร้ าง เทคนิคต่ าง ๆ ที่ ใช้ ในการบริ หาร และการพัฒ นาการจัดการเรี ยนรู้ และมี
ประสบการณ์เพียงพอ เพื่อการช่วยชี ้แนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้ อย่างชัดเจน และตรง
ประเด็น เกิดประโยชน์ตอ่ สถานศึกษาอย่างแท้ จริง
9.2 ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้ วยใจเป็ นกลาง โดยพิจารณาจากข้ อมูลหลักฐานที่เก็บรวบรวม
จากหลาย ๆ ด้ าน ทังข้
้ อมูลปั จจุบนั และผลการประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมา (อาจพิจารณา
ย้ อนหลัง 3 ปี ) ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทราบถึงความก้ าวหน้ าในการพัฒนาว่าอยูใ่ นระดับใด
9.3 สิ่งที่มี คุณ ค่ามากที่ สุดที่ ได้ รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้ รับข้ อ ชี แ้ นะ
คาแนะนาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็ นรูปธรรมและปฏิบตั ไิ ด้ จริง ดังนัน้ ผู้ประเมินจึงควร
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รู้ความเคลื่อนไหวของการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องการพัฒ นาการ
เรี ยนการสอน
9.4 การกาหนดระยะเวลาดาเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานัน้ ให้ สถานศึกษากาหนดได้
เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้ องกับสภาพและบริ บทของการดาเนินงาน เพื่ อความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารหลักฐาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน รายงานประชุม เป็ นต้ น ซึ่งจะเห็นได้ ว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ
นัน้ เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั งิ าน ไม่ใช่การสร้ างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
9.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูลในส่วนของการสังเกตและสัมภาษณ์ นนั ้ ควรกระทาด้ วยความระมัดระวัง
ต้ องสร้ างความรู้สึกเป็ นมิตรมากกว่าการจับผิดหรื อการกล่าวโทษ และควรพูดคุยสอบถามด้ วย
ความสุภาพและสร้ างความไว้ วางใจเป็ นอันดับแรก ก่อนที่จะสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ต่อไป
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ภาคผนวก
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คณะจั ด ทาคู่ มื อ การประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาขั น้ พื น้ ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพนั ธ์ พานิช
นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ ทอง
นางสาวพิชญดา สุขอุดม
นางกนิษฐา วงศ์เศรษฐภูษิต
นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์
นางขวัญตา วงศ์เชยรัตนกุล
นางอัญชัน เพ็งสุข
นางรภัสสา กองทอง
นางสาวสมประสงค์ พ่วงพรหม
นายพรพจน์ สุวรรณมณี
นางอิสรี ย์ ฉายแผ้ ว
นายปริญญา พรหมพิทกั ษ์
นางสุนนั ทา พันธกูล
นางสาวสาริศา ประทีปช่วย
นางธัญพร สุภาพันธ์
นางศิริพร ภักดีจอหอ
นายชานนท์ พรมเสือ
นางสาวรวีวรรณ คุณเที่ยง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

