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บทน า 
 

1. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาฉบบันี ้จดัท าขึน้ตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของสถานศึกษา ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษามีคณุภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษา 

2. คูมื่อฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือให้สถานศกึษาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดและใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

3. โครงสร้างของคู่มือประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) มาตรฐานเพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ 2) แนวทางการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

4. ให้สถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานและหน่วยงานต้นสงักดัด าเนินการให้ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตัติามหลกัการของการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ดงันี ้
4.1 การประกันคุณภาพเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต้องปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีแต่ละคนได้รับ

มอบหมาย 
4.2 การประกันคณุภาพมุ่งพฒันาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคณุภาพดียิ่งขึน้เพราะ

ผลการพฒันาของแตล่ะคนก็คือผลรวมของการพฒันาทัง้สถานศกึษา 
4.3 การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศกึษาท่ีต้องด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง ไมใ่ชท่ าเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครัง้คราวเทา่นัน้ 
4.4 การประกันคณุภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไม่สามารถว่าจ้างหรือ

ขอให้บคุคลอ่ืน ๆ ด าเนินการแทนได้ 
4.5 การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ

พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
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ส่วนที่ 1 
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1. การพฒันามาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  มีแนวคดิว่าต้อง
เป็นมาตรฐานท่ีสถานศกึษาปฏิบตัิได้ ประเมินได้จริง กระชบั และ จ านวนน้อย แตส่ามารถสะท้อนคณุภาพ
การศกึษาได้จริง ข้อมลูท่ีได้เกิดประโยชน์ ในการพฒันาการศกึษาทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัสถานศกึษา ระดบั
เขตพืน้ท่ีการศกึษา ระดบัหน่วยงานต้นสงักัด และระดบัชาติดงันัน้ การก าหนดมาตรฐานจึงเน้นท่ีคณุภาพ  
ผู้ เรียน คณุภาพครูคณุภาพผู้บริหารสถานศกึษา และคณุภาพของสถานศกึษา และ ให้มีความสอดคล้องกบั
มาตรฐานเพ่ือการประเมินคณุภาพภายนอกตามท่ีก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และ
วิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการประกัน
คณุภาพภายในของสถานศกึษา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดงันี ้ 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้ เรียน  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศกึษา  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

2. ค าอธิบายของมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้ เรียน  หมายถึง ผลการเรียน รู้ของผู้ เรียนท่ีแสดงออกถึง  ความ รู้
 ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการ  ในด้านการอ่าน คิด
 วิเคราะห์และเขียน สมรรถนะท่ีส าคญั และคณุลกัษณะ ท่ีพงึประสงค์  

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  การด าเนินการ
 บริหารและจดัการของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้าน วิชาการ ด้านครูและบุคลากรทาง
 การศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และ  ด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้
 ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ
 การศกึษา  

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั หมายถึง กระบวนการ จัด การ
เรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง กับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
ตามความสนใจ ความต้องการ และ ความถนดัของผู้ เรียน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เตม็ตามศกัยภาพของผู้ เรียนแตล่ะบคุคล สร้าง โอกาสให้ผู้ เรียน
ทกุคนมีสว่นร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจ ของผู้ เรียน อย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  



5 

 มาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบ  การจัดการ
 คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคณุภาพผู้ เรียน ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม
 ของผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดและรับชอบ  ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
 มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง มีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
 สถานศกึษา 

3. เกณฑ์การตดัสินคณุภาพของมาตรฐานมี 4 ระดบั  
3.1 ระดบั 4 ดีเย่ียม  
3.2 ระดบั 3 ดี  
3.3 ระดบั 2 พอใช้  
3.4 ระดบั 1 ปรับปรุง 
 

4. รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ประเด็น
พิจารณา ระดบัคณุภาพ และตวัอยา่งการเก็บรวบรวมข้อมลู  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  

✎ ประเดน็พิจารณา  
 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน  

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ ของแตล่ะระดบัชัน้  
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  

 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา  
 5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาต ิ  
 6) ความพร้อมในการศกึษาตอ่ การฝึกงานหรือการท างาน 
 1.2 คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน  

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ  กฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดีของสงัคม  

 2) ความภมูิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
 3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย  
 4) สขุภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 
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✎ระดับคุณภาพ 
ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
1.1  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน  
 1) ผู้ เรียนมีความสามารถในการอา่นและเขียนได้เหมาะสมตามระดบัชัน้ ในระดบั ดีเย่ียม  

2) ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเหมาะสมตามระดบั
ชัน้ในระดบัดีเย่ียม  

 3) ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดบัชัน้ ในระดบัดีเย่ียม  
 4) ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน  ความคิดเห็น 
  แก้ปัญหาและน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ตา่งๆอยา่งเหมาะสม  

5) ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง เหมาะสมปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ  

6) ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าจากพืน้ฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทกัษะต่างๆ ตาม
หลกัสตูร อยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เน่ือง  

7) คา่เฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาตขิองผู้ เรียนมีพฒันาการสงูขึน้ หรือคณุภาพ เป็นไปตามเปา้หมาย  
 8) ผู้ เรียนมีความรู้ทักษะ และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัชัน้ท่ีสูงขึน้ หรือมีวุฒิภาวะทาง
  อาชีพเหมาะสมกบัชว่งวยั  
1.2 คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน  

1)   ผู้ เรียนมีความประพฤตด้ิานคณุธรรมจริยธรรมคา่นิยมจิตสงัคมและจิตส านึก ตามท่ีสถานศกึษา  
ก าหนดปรากฏชดัเจนโดยไมข่ดักบักฎหมายและวฒันธรรม อนัดีของสงัคม  

2)   ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งเป็น รูปธรรม  
3)   ผู้ เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับ  ภูมิปัญญาไทยและ

วฒันธรรมไทย และแสดงออกได้อยา่งเหมาะสมในชีวิตประจ าวนั 
4)   ผู้ เรียนยอมรับเหตผุลความคดิเห็นของผู้ อ่ืน และมีมนษุยสมัพนัธ์ดี  
5)   ผู้ เรียนมีวิธีการรักษาสขุภาพของตนเองให้แข็งแรง  
6)   ผู้ เรียนรักษาอารมณ์และสขุภาพจิตให้ดีอยูเ่สมอ  
7)   ผู้ เรียนรู้และมีวิธีการปอ้งกนัตนเองจากการลอ่ลวง ขม่เหง รังแก  
8)   ผู้ เรียนไมเ่พิกเฉยตอ่การกระท าสิ่งท่ีไมถ่กูต้อง และอยูร่่วมกนัด้วยดีในครอบครัว ชมุชนและสงัคม 
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ระดับ 3 ด ี
1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี  
2) ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารทัง้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศเหมาะสมตามระดบั

ชัน้ในระดบัดี  
3)  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  
4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม  
5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง เหมาะสมปลอดภัย  
6)  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ  และทักษะต่างๆ ตาม

หลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น  
7)  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย  
8)  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ

เหมาะสมกับช่วงวัย  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม  

2)  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น รูปธรรม  
3)   ผู้ เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับ  ภูมิปัญญาไทยและ

วฒันธรรมไทย และแสดงออกได้อยา่งเหมาะสมในชีวิตประจ าวนั 
4)  ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
5)  ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  
6)   ผู้ เรียนรักษาอารมณ์และสขุภาพจิตให้ดีอยูเ่สมอ  
7)  ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
8)  ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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ระดับ 2 พอใช้ 
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน  

1) ผู้ เรียนมีความสามารถในการอา่น และเขียนได้เหมาะสมตามระดบัชัน้ในระดบัผา่น  
2) ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเหมาะสมตามระดับ
ชัน้ในระดบัผา่น 

3) ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดบัชัน้ในระดบัผา่น  
4) ผู้ เรียนสามารถคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ แก้ปัญหา ใน
ระดบัผา่น  

5) ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้  
6) ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าจากพืน้ฐานเดิมด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ  ตามหลักสูตร มี
แนวโน้มไมแ่นน่อนในแตล่ะปี  

7) คา่เฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาตขิองผู้ เรียนไมมี่พฒันาการแตมี่ความพยายาม ในการยกระดบัผลการ
ทดสอบระดบัชาตใิห้สงูขึน้  

8) ผู้ เรียนมีความรู้ทกัษะ และเจตคตท่ีิดีพร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ หรือมีวฒุิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกบัชว่งวยั  

1.2 คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน  
1) ผู้ เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดปรากฏไมช่ดัเจน  
2) ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
3)  ผู้ เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับ  ภูมิปัญญาไทยและ
วฒันธรรมไทย และแสดงออกได้อยา่งเหมาะสม 

4) ผู้ เรียนยอมรับเหตผุลความคดิเห็นของผู้ อ่ืน และมีมนษุยสมัพนัธ์ดี  
5) ผู้ เรียนมีวิธีการรักษาสขุภาพของตนเองให้แข็งแรง  
6) ผู้ เรียนรักษาอารมณ์และสขุภาพจิตให้ดีอยูเ่สมอ  
7) ผู้ เรียนรู้และมีวิธีการปอ้งกนัตนเองจากการลอ่ลวง ขม่เหง รังแก  
8) ผู้ เรียนไมเ่พิกเฉยตอ่การกระท าสิ่งท่ีไมถ่กูต้อง และอยูร่่วมกนัด้วยดีในครอบครัว ชมุชนและสงัคม 
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ระดับ 1 ปรับปรุง 
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน 

1) ผู้ เรียนมีความสามารถในการอา่น และเขียนไมเ่หมาะสมกบัระดบัชัน้ ท าให้เป็นปัญหาตอ่การเรียนรู้ 
2) ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารทัง้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศไม่เหมาะสมกบัระดบัชัน้
ท าให้เป็นปัญหาตอ่การเรียนรู้ 

3) ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณไมเ่หมาะสมกบัระดบัชัน้ ท าให้เป็นปัญหาตอ่การเรียนรู้ 
4) ผู้ เรียนไมส่ามารถตอบค าถาม แลกเปล่ียนความคดิเห็น และแก้ปัญหาได้ 
5) ผู้ เรียนไมส่ามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ 
6) ผู้ เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพืน้ฐานเดิมด้านความรู้ ความเข้าใจและทกัษะตา่งๆ ตามหลกัสตูรในแต่
ละปี 

7) คา่เฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของผู้ เรียนไม่มีพฒันาการและไม่มีความพยายามในการยกระดบัผล
การทดสอบระดบัชาตใิห้สงูขึน้ 

8) ผู้ เรียนไมพ่ร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ หรือขาดวฒุิภาวะทางอาชีพ 
1.2 คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน 

1) ผู้ เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดปรากฏไมช่ดัเจน 

2) ผู้ เรียนไมมี่สว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
3) ผู้ เรียนไมมี่ความภาคภมูิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย 
4) ผู้ เรียนไมย่อมรับเหตผุลความคดิเห็นของผู้ อ่ืนและมีมนษุยสมัพนัธ์ดี 
5) ผู้ เรียนไมมี่วิธีการรักษาสขุภาพของตนเองให้แข็งแรง 
6) ผู้ เรียนไมรั่กษาอารมณ์และสขุภาพจิตให้ดีได้ 
7) ผู้ เรียนไมรู้่และไมมี่วิธีการปอ้งกนัตนเองจากการถกูลอ่ลวง ขม่เหงและรังแก 
8) ผู้ เรียนวางเฉยตอ่การกระท าสิ่งไมถ่กูต้อง 

 

✎ ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนจากข้อมลูหลกัฐานเชิงประจกัษ์ เช่น แบบสรุปผลการ

อ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชัน้ เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้ เรียนทกุระดบัชัน้ ชิน้งานผลงานนกัเรียน บนัทึกการอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนโครงงาน ชิน้งาน บันทึกการท างาน รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขัน้
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พืน้ฐานร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์สังคม แบบ
บนัทกึพฤตกิรรมทางสงัคม 

- สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมท่ีสะท้อนคณุลกัษณะและค่านิยมของผู้ เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น 
การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการท างานร่วมกัน 
การอภิปรายแสดงความคดิเห็น การร่วมกนัแก้ไขปัญหา ฯลฯ 

- สมัภาษณ์ผู้ เรียนเก่ียวกบัความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย เชน่ นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรท่ีเกิดเป็นคน
ในท้องถ่ินนี ้นกัเรียนภมูิใจสิ่งใดบ้างในท้องถ่ิน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
✎ ประเดน็พิจารณา 

1.  การมีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
2.  การวางแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 1) การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคณุภาพของผู้ เรียนรอบด้านทกุกลุม่เปา้หมาย  

 และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
2) การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
3) การวางแผนการบริหารและการจดัการข้อมลูสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คณุภาพ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบตอ่ผลการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน 

4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศกึษา 
 

✎ ระดับคุณภาพ 
ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาต ิ
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ และสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน ท้องถ่ินอยา่งชดัเจน 

2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 
ครอบคลมุประเดน็หลกัตอ่ไปนี ้
2.1 พฒันาวิชาการท่ีเน้นผู้ เรียนทกุกลุม่เปา้หมาย ทกุคน และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตาม

มาตรฐานต าแหนง่ 
2.3   บริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัสมยั น าไปประยกุต์ใช้ได้ และด าเนินการ

อยา่งเป็นระบบ 
2.4  จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สงัคม และแหลง่เรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมท่ีดี และกระตุ้นให้ผู้ เรียนใฝ่

เรียนรู้ทัว่ถึงทกุกลุม่เปา้หมาย 
3. ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบตอ่ผลการจดัการศกึษาให้
มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
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4. สถานศกึษาก ากบั ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจดัการศกึษาอยา่งเหมาะสม ชดัเจน และเปิด
โอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วม 

 
ระดับ 3 ดี 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาต ิ
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ และสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน ท้องถ่ินอยา่งชดัเจน 

2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 
ครอบคลมุประเดน็หลกัตอ่ไปนี ้
2.1 พฒันาวิชาการท่ีเน้นผู้ เรียนทกุกลุม่เปา้หมาย ทกุคน และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
2.2 พฒันาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
2.3   บริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัสมยั และน าไปประยกุต์ใช้ได้  
2.4   จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สงัคม และแหลง่เรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมท่ีดี  

3. ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบตอ่ผลการจดัการศกึษาให้
มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

4. สถานศกึษาก ากบั ตดิตามและประเมินผลการบริหารและการจดัการศกึษาอยา่งเหมาะสม ชดัเจน  
 
ระดับ 2 พอใช้ 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาต ิ
สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ และสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน ท้องถ่ิน แตข่าดความชดัเจน 

2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 
ครอบคลมุประเดน็หลกัตอ่ไปนี ้
2.1 พฒันาวิชาการท่ีเน้นผู้ เรียน และมีการด าเนินการ 
2.2 พฒันาครูและบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหนง่ 
2.3   บริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศท่ีมีความถกูต้อง หรือครบถ้วน หรือทนัสมยั หรือน าไปประยกุต์ใช้ได้  
2.4   จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สงัคม และแหลง่เรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมท่ีดี  

3. ผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาอยู่ใน
ระดบัน้อย 

4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตามขัน้ตอนท่ี
ก าหนด 
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ระดับ 1 ปรับปรุง 
1. สถานศึกษามีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถ่ินขาดความชัดเจน  
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่ เหมาะสมและขาด
ความครอบคลมุประเดน็หลกัตอ่ไปนี ้
2.1 พฒันาวิชาการท่ีไมค่รอบคลมุทกุกลุ่มเปา้หมาย หรือไมค่รบทกุคน และด าเนินการอยา่งไมเ่ป็นรูปธรรม 
2.2 พฒันาครูและบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าท่ีท่ีไม่ครบทกุคน 
2.3 จดัการข้อมลูสารสนเทศท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน แตไ่มท่นัสมยัและไมมี่การน าไปประยกุต์ใช้ 
2.4 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมท่ีไม่ดีและไม่กระตุ้นให้

ผู้ เรียนใฝ่เรียนรู้ 
3. ผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาอยู่ในระดบัน้อยมาก 
4. ไมมี่การก ากบัตดิตามและประเมินผลการบริหารและการจดัการศกึษา 
 

✎ ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบัแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาแผนปฏิบตัิการประจ าปี
แผนพฒันาวิชาการแผนบริหารจดัการสารสนเทศแผนพฒันาครู/บคุลากร แผนการก ากบันิเทศ ตดิตามการ
ประเมินผลของสถานศกึษา แผนการจดัสภาพแวดล้อม ฯลฯ 
 - สมัภาษณ์คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ เรียน และผู้ปกครองนกัเรียนเก่ียวกับการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของสถานศกึษา เช่น กระบวนการได้มาของเปา้หมาย วิสยัทศัน์ พนัธ
กิจ ท าอย่างไรบ้าง มีขัน้ตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสยัทัศน์ พันธกิจ ด าเนินการอย่างไร ใครมีส่วน
เก่ียวข้องบ้างสถานศกึษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกนั ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้ เก่ียวข้องอยา่งไร 
สถานศกึษาน าแผนไปสู่การปฏิบตัิอย่างไร สถานศึกษาแบง่บทบาทหน้าท่ี ผู้ รับผิดชอบในการปฏิบตัิตามแผน
อย่างไร ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร สถานศึกษามี
เครือข่ายในการท างานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศกึษามีการก ากับติดตามและมี
วิธีการประเมินผลการด าเนินงานอยา่งไร ฯลฯ 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
✎ ประเดน็พิจารณา 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนทกุคนมีสว่นร่วม 
2. การจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยงกบับริบทของชมุชนและท้องถ่ิน 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

✎ ระดับคุณภาพ 
ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนทกุคนมีสว่นร่วม 
1.1 ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนือ้หาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัความสนใจและ

ความถนดัเป็นรายบคุคลอยา่งเป็นรูปธรรมทัง้ระบบ 
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี 
1.3 จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รัก

การอา่น และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เน่ือง 
1.4  ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบรูณาการสาระการเรียนรู้และทกัษะด้านตา่งๆ 
1.5  ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศสภาพแวดล้อมส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อ

การเรียนรู้ 
1.6  ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เน่ือง 

2. การจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยงกบับริบทของชมุชนและท้องถ่ิน 
2.1 จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินในการจดัการเรียนการสอน 
2.2  ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ

ตอ่เน่ือง 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 3.1 ประเมินผู้ เรียนจากสภาพจริง 
 3.2 มีขัน้ตอนตรวจสอบและประเมินอยา่งเป็นระบบ 
3.3 ใช้เคร่ืองมือและวิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเปา้หมาย และการจดัการเรียนการสอน 
3.4 นกัเรียนและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการวดัและประเมินผล 
3.5 ให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียนและผู้ เรียนน าไปใช้พฒันาตนเอง 
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ระดับ 3 ดี 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนทกุคนมีสว่นร่วม 
1.1 ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนือ้หาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัความสนใจและ

ความถนดัเป็นรายบคุคล 
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น      

รักการอา่น และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
1.4  ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบรูณาการสาระการเรียนรู้และทกัษะด้านตา่งๆ 
1.5  ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อ

การเรียนรู้ 
1.6  ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยั 

2. การจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยงกบับริบทของชมุชนและท้องถ่ิน 
2.1 จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินในการจดัการเรียนการสอน 
2.2  ชมุชนมีสว่นร่วมแสดงความคดิเห็นหรือร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 3.1 ประเมินผู้ เรียนจากสภาพจริง 
 3.2 มีขัน้ตอนตรวจสอบและประเมินอยา่งเป็นระบบ 
3.3 ใช้เคร่ืองมือและวิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเปา้หมาย และการจดัการเรียนการสอน 
3.4 นกัเรียนมีสว่นร่วมในการวดัและประเมินผล 
3.5 ให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียน 

 
ระดับ 2 พอใช้ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนทกุคนมีสว่นร่วม 
1.1 ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนือ้หาสาระ และกิจกรรม 
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้โดยการคดิได้ปฏิบตัจิริง  
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น      

รักการอา่น และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
1.4  ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบรูณาการสาระการเรียนรู้และทกัษะด้านตา่งๆ 
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1.5  ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม และส่ือการเรียน  
1.6  ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยั 

2. การจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยงกบับริบทของชมุชนและท้องถ่ิน 
2.1 จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
2.2  ชมุชนมีสว่นร่วมแสดงความคดิเห็น หรือร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียน 
 3.1 ประเมินผู้ เรียนจากสภาพจริง 
 3.2 มีขัน้ตอนตรวจสอบและประเมิน 
3.3 ใช้เคร่ืองมือและวิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเปา้หมาย และการจดัการเรียนการสอน 
3.4 ให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียน 

 
ระดับ 1 ปรับปรุง 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีไมส่ร้างโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม 

1.1  ผู้ เรียนไมมี่สว่นร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนือ้หาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัความสนใจ
และความถนดัเป็นรายบคุคล 

1.2 ไมเ่ปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้โดยการคดิได้ปฏิบตัจิริงด้วยวิธีการและแหลง่เรียนรู้ สรุปองค์ความรู้ 
1.3 ไมจ่ดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคดิเห็น คิดเป็น ท าเป็น 

และรักการอา่น 
1.4  ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยไมเ่ช่ือมโยงบรูณาการสาระการเรียนรู้และทกัษะด้านตา่งๆ 
1.5  ผู้ เรียนไมมี่สว่นร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม และส่ือการเรียน 
1.6  ผู้ เรียนไมมี่การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยั 

2. การจดัการเรียนการสอนท่ีไม่ยดึโยงกบับริบทของชมุชนและท้องถ่ิน 
2.1 ไมจ่ดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
2.2 ชมุชนไมมี่บทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็นหรือร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนไมเ่ป็นระบบ และไมมี่ประสิทธิภาพ 
 3.1 ไมป่ระเมินผู้ เรียนจากสภาพจริง 

3.2 ตรวจสอบและประเมินอย่างไมเ่ป็นระบบ 
3.4 นกัเรียนและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องไมมี่สว่นร่วมในการวดัและประเมินผล 
3.5 ไมใ่ห้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียน 
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✎ ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเช่นหลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้บันทึกผลหลังสอน 
เอกสารหลกัฐานการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ สมดุการบ้านท่ีแสดงให้เห็นการ
ให้ข้อมลูย้อนกลบั ชิน้งานหรือผลงานของผู้ เรียน/แฟ้มสะสมงาน ส่ือการเรียนการสอน และแหลง่เรียนรู้ ฯลฯ 
 - สงัเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น การใช้ค าถามท่ีหลากหลายระดบัเพ่ือ
ส่งเสริมการคิดขัน้สูง พฤติกรรมการดแูลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฎิสมัพนัธ์ของครูกับผู้ เรียน เช่น 
ความเป็นกนัเองของครูกับผู้ เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกบัผู้ เรียนพฤติกรรมการเรียนของผู้ เรียนเช่นความ
กระตือรือร้นในการเรียนการมีส่วนร่วมของผู้ เรียน ความสนใจในการร่วมกิจกรรม สภาพบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ การจดักิจกรรมท่ีให้ผู้ เรียนปฎิบตัิจริง กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้ เรียนในแตล่ะกลุม่ ฯลฯ 
 - สมัภาษณ์นกัเรียน และครู เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน เช่น นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิน้งานต่างๆ หรือร่วม
ประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไรนักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเร่ืองใด และจากแหล่งเรียนรู้
ใดบ้าง นกัเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตใุด ครูใช้วิธีการวดัและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียน
ด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ 
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มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

✎ ประเดน็พิจารณา 
 การใช้ระบบการประกนัคณุภาพภายในเพ่ือยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษาให้ดียิ่งขึน้ 

✎ ระดับคุณภาพ 
ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
1. สถานศึกษาจดัวางระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคณุภาพผู้ เรียนอย่างเป็น
 รูปธรรม มีขัน้ตอนอยา่งชดัเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ 
2. ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา
 เป็นอยา่งด ี
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลยั ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้ มี

สว่นเก่ียวข้องมีความมัน่ใจตอ่ระบบการบริหารและการจดัการของสถานศกึษาในระดบัสงู 
 
ระดับ 3 ดี 
1. สถานศึกษาจดัวางระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคณุภาพผู้ เรียนอย่างเป็น

รูปธรรม มีขัน้ตอนอยา่งชดัเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ 
2. ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
3.  พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลยั ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้ มี

สว่นเก่ียวข้องมีความมัน่ใจตอ่ระบบการบริหารและการจดัการของสถานศกึษา 
 
ระดับ 2 พอใช้ 
1. สถานศกึษาจดัวางระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
2.  ผู้ เก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
3.  พอ่แม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษา หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลยั ชมุชน/ท้องถ่ิน และผู้ มี

สว่นเก่ียวข้องคอ่นข้างมัน่ใจตอ่ระบบการบริหารและการจดัการของสถานศกึษา 
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ระดับ 1 ปรับปรุง 
1. สถานศกึษาจดัวางระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ท่ีไมส่ง่ผลตอ่คณุภาพผู้ เรียน ไมเ่ป็น

รูปธรรม ขาดความชดัเจน และไมมี่ความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ 
2.  ผู้ เก่ียวข้องไมใ่ห้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
3.  พอ่แม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษา หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลยั ชมุชน/ท้องถ่ิน และผู้ มี

สว่นเก่ียวข้องไมมี่ความมัน่ใจตอ่ระบบการบริหารและการจดัการของสถานศกึษา 
 

✎ ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารเก่ียวกับการวางระบบและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา แผนปฏิบตัิการประจ าปีรูปแบบหรือกระบวนการท่ีใช้ด าเนินงาน
ประกนัคณุภาพของสถานศกึษา ฯลฯ 
 - สมัภาษณ์นกัเรียน ครู ผู้บริหารสถานศกึษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ชมุชน/ท้องถ่ิน 
และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษา เช่น ท่านมีสว่นร่วมในการบริหารและการจดัการของสถานศกึษาอยา่งไรบ้าง ทา่นมีส่วนร่วม ท่าน
มีความพงึพอใจตอ่การบริหารและการจดัการของสถานศกึษาหรือไม ่อยา่งไร ฯลฯ 
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5. การตดัสินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ให้ตดัสินจากผลการประเมิน 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้ เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานท่ี 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลโดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านัน้ มาพิจารณาเป็น
ภาพรวมเพ่ือตดัสินระดบัคณุภาพของสถานศกึษาตามระดบัคณุภาพ ดงันี ้

 
ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
1. ผลประเมินมาตรฐานคณุภาพของผู้ เรียนอยู่ในระดบัดีเย่ียม โดยมีพฒันาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบ

ระดบัชาติ ค่าเฉล่ียผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสูงขึน้ มีความสามารถในการอ่านและเขียนสามารถ
ส่ือสารทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คณุลกัษณะตามท่ีสถานศกึษาก าหนดปรากฏอยา่งชดัเจน 

2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้ บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเย่ียมโดยมีการ
วางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ือง 

3.  ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัมีผลประเมินอยู่ในระดบัดี
เย่ียม โดยมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร และบริบท
สถานศกึษา พฒันากิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลจากสภาพจริงในทกุขัน้ตอน 

4.  ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัดีเย่ียมโดยผู้ เก่ียวข้องทกุ
ฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องมีความมัน่ใจตอ่ระบบการบริหารและการจดัการของสถานศกึษาในระดบัสงู 

 
ระดับ 3 ดี 
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้ เรียนอยู่ในระดบัดีหรือดีเย่ียม โดยมีพัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการ

ทดสอบระดบัชาติ ค่าเฉล่ียผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสูงขึน้ มีความสามารถในการอ่านและเขียน
สามารถส่ือสารทัง้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คณุลกัษณะตามท่ีสถานศกึษาก าหนดปรากฏอยา่งชดัเจน 
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2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบัดีหรือดีเย่ียม โดยมี
การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ น้ 
อยา่งตอ่เน่ือง 

3.  ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัอยู่ในระดบัดีหรือดีเย่ียม 
โดยมีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเปา้หมายของหลกัสตูรบริบทสถานศกึษา พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ และ
การประเมินผลในทกุขัน้ตอน 

4.  ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัดีหรือดีเย่ียม และผู้ มีสว่น
เก่ียวข้องมีความมัน่ใจตอ่ระบบการบริหารและการจดัการของสถานศกึษาในระดบัสงู 

 
ระดับ 2 พอใช้ 
1. ผลประเมินมาตรฐานคณุภาพของผู้ เรียนอยูใ่นระดบัพอใช้ 
2.  ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้ บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ ไม่มีการ

วางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึน้ อยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ 

3.  ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัอยู่ในระดบัพอใช้ มีการ
วิเคราะห์ท าความเข้าใจเปา้หมายความต้องการของหลกัสตูรบริบทสถานศกึษา พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 
การน าไปใช้ และการประเมินผลแตข่าดความถกูต้องสมบรูณ์อย่างใดอยา่งหนึง่ 

4.  ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดับพอใช้และผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องมีความมัน่ใจตอ่ระบบการบริหารและการจดัการของสถานศกึษา 

 
ระดับ 1 ปรับปรุง 
1. ผลประเมินมาตรฐานคณุภาพของผู้ เรียนอยูใ่นระดบัพอใช้หรือปรับปรุง. 
2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดบัพอใช้หรือปรับปรุง ไม่

มีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึน้ 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

3.  ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับพอใช้หรือ
ปรับปรุง ไม่มีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรบริบทสถานศึกษา และบริบทใน
การศกึษาของชาติ ขาดความสมบรูณ์ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ การน าไปใช้ และการประเมินผลใน
ทกุขัน้ตอน 
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4.  ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดบัพอใช้หรือปรับปรุง ผู้ มี
สว่นเก่ียวข้องไมมี่ความมัน่ใจตอ่ระบบการบริหารและการจดัการของสถานศกึษา 

 
 
 
 
 
. 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

  
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ยึดรูปแบบการ
ด าเนินการของส านักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้อธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีของ
สถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน จ านวน 9 ข้อ เช่น รูปแบบการประเมิน การตดัสินผล การก าหนด
คณะกรรมการประเมิน โครงสร้างการเขียนรายงานประเมินตนเอง เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตาม

หลักการตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (expert judgement) และการตรวจทานผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน(peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตดัสินเพ่ือให้ระดบั
คณุภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึง่จะไมใ่ชก่ารให้คะแนนตามความคดิเห็นของคนใดคนหนึง่ 

2. การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพ
บริบทของสถานศึกษาท่ีแท้จริง โดยให้ความส าคญักับการประเมินเชิงคณุภาพ ผนวกกับการประเมินเชิง
ปริมาณควบคูก่นัไป การตดัสินคณุภาพของสถานศกึษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการ
ท่ีไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน แตเ่ป็นการประเมินในภาพรวมของผล
การด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงาน (holistic rubrics) 

3.  การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศกึษาก าหนดเป้าหมายและเกณฑ์
การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศกึษาเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตาภารกิจ
ของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตาม
เปา้หมายท่ีก าหนดตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

4.  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
เหมาะสมและสะท้อนคณุภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศกึษาได้อยา่งชดัเจน และมีเปา้หมาย
การประเมินเพ่ือการพฒันา ลดภาระการจดัเก็บข้อมลูและเอกสารท่ีไมจ่ าเป็นในการประเมิน แตข้่อมลูต้องมี
ความนา่เช่ือถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศกึษานัน้ ๆ 
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5.  คณะท่ีท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาท่ีก าหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนด าเนินการประเมินคณุภาพสถานศกึษาของตน หลงัประเมินแล้ว
ให้แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันาคณุภาพการศกึษา สรุปและเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง(self-assessment report) 

6.  ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาด า เนินการ โดย    
1) ให้มีการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 2) ให้มีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน โดยท่ีต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานต้นสังกัดขึน้ทะเบียนไว้
อย่างน้อย 1 คน และ 3) ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

7. ให้สถานศึกษาสรุปและจดัท ารายงานการประเมินตนเองท่ีสะท้อนคณุภาพผู้ เรียนและผลส าเร็จของการ
บริหารจดัการศกึษา น าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการประจ าวิทยาลยั และหน่วยงานต้นสงักดั เผยแพร่
รายงานตอ่สาธารณชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และเตรียมรับการประเมินคณุภาพภายนอกตอ่ไป 

8.  โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ให้ยึดตามแนวทางท่ีหน่วยงานต้นสงักดัก าหนด ซึ่ง
โดยทั่วไปประกอบด้วยเนือ้หา 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลพืน้ฐาน 2) ผลประเมินตนเองของสถานศึกษา 3) 
สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการ การชว่ยเหลือ และ 4) ภาคผนวก (ถ้ามี) สิ่งส าคญัท่ีสดุของ
รายงานการประเมินตนเอง คือ กระบวนการพัฒนาคุณภาพซึ่งหมายรวมถึง กิจกรรม/โครงการ/งานท่ี
สถานศึกษาด าเนินการท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงหลกัการ แนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา การมีเป้าหมาย
หรือรูปแบบท่ีชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งทุกกิจกรรม/โครงการ/งานส่งผลถึงการพัฒนา
ผู้ เรียนให้บรรลเุปา้หมายของสถานศกึษา 

9.  ข้อควรตระหนกัในการประเมินคณุภาพภายใน 
9.1 ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจดัการศกึษาของสถานศึกษาทัง้ในแง่มุมของ

ภาระงาน โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการบริหาร และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และมี
ประสบการณ์เพียงพอ เพ่ือการชว่ยชีแ้นะการปรับปรุงพฒันาสถานศกึษาได้อยา่งชดัเจน และตรง
ประเดน็ เกิดประโยชน์ตอ่สถานศกึษาอยา่งแท้จริง 

9.2 ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณาจากข้อมลูหลกัฐานท่ีเก็บรวบรวม
จากหลาย ๆ ด้าน ทัง้ข้อมลูปัจจุบนั และผลการประเมินการด าเนินงานท่ีผ่านมา (อาจพิจารณา
ย้อนหลงั 3 ปี) ทัง้นีเ้พ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพฒันาว่าอยูใ่นระดบัใด 

9.3 สิ่งท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดท่ีได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้รับข้อ ชีแ้นะ 
ค าแนะน าแนวทางการพฒันาสถานศกึษาท่ีเป็นรูปธรรมและปฏิบตัไิด้จริง ดงันัน้ ผู้ประเมินจงึควร
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รู้ความเคล่ือนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

9.4  การก าหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานัน้ ให้สถานศึกษาก าหนดได้
เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของการด าเนินงาน เพ่ือความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารหลกัฐาน เช่น แผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 
แผนการเรียนรู้ บนัทึกหลงัสอน รายงานประชุม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ 
นัน้ เกิดขึน้จากการปฏิบตังิาน ไมใ่ชก่ารสร้างเอกสารหลกัฐานเพิ่มเตมิ 

9.5  การเก็บรวบรวมข้อมลูในส่วนของการสงัเกตและสมัภาษณ์นัน้ ควรกระท าด้วยความระมดัระวงั 
ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจบัผิดหรือการกล่าวโทษ และควรพูดคยุสอบถามด้วย
ความสภุาพและสร้างความไว้วางใจเป็นอนัดับแรก ก่อนท่ีจะสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมลู
ตอ่ไป 
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คณะจัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพนัธ์  พานิช สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม 
นางสาวรัชฎาภรณ์  จนัทร์ทอง วิทยาลยันาฏศลิปอา่งทอง 
นางสาวพิชญดา  สขุอดุม วิทยาลยันาฏศลิปอา่งทอง 
นางกนิษฐา  วงศ์เศรษฐภษิูต วิทยาลยันาฏศลิปสโุขทยั 
นางพรปวีณ์  ขท์ุทะกะพนัธ์ วิทยาลยันาฏศลิปนครศรีธรรมราช 
นางขวญัตา  วงศ์เชยรัตนกลุ วิทยาลยันาฏศลิปร้อยเอ็ด 
นางอญัชนั  เพ็งสขุ วิทยาลยันาฏศลิปลพบรีุ 
นางรภสัสา  กองทอง วิทยาลยันาฏศลิปลพบรีุ 
นางสาวสมประสงค์  พว่งพรหม วิทยาลยันาฏศลิปสพุรรณบรีุ 
นายพรพจน์  สวุรรณมณี วิทยาลยันาฏศลิปจนัทบรีุ 
นางอิสรีย์  ฉายแผ้ว วิทยาลยันาฏศลิปกาฬสินธุ์ 
นายปริญญา  พรหมพิทกัษ์ วิทยาลยันาฏศลิปพทัลงุ 
นางสนุนัทา  พนัธกลู วิทยาลยันาฏศลิป 
นางสาวสาริศา  ประทีปชว่ย วิทยาลยันาฏศลิป 
นางธญัพร  สภุาพนัธ์ วิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม ่
นางศริิพร  ภกัดีจอหอ วิทยาลยันาฏศลิปนครราชสีมา 
นายชานนท์  พรมเสือ สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม 
นางสาวรวีวรรณ  คณุเท่ียง สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม 

 

 

 

 


