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การประชุมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่

วันที่ 2 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล







องคป์ระกอบส ำคญัของมำตรฐำน
กำรศกึษำของสถำนศกึษำ

ใช้เป็นหลกัในการเทยีบเคยีงส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแลการตรวจสอบ
การประเมินผล และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา

มำตรฐำน

กำรศกึษำ 

ข้อก าหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะ 

คุณภาพทีพ่งึประสงค์

มาตรฐานทีต้่องการให้เกดิขึน้



กำรก ำหนดมำตรฐำน
ของสถำนศกึษำ

▪ ก ำหนดตำมกรอบมำตรฐำนระดบั/
ประเภท

▪ สอดคลอ้งบรบิทสถำนศกึษำ

▪ เน้นคณุภำพผูเ้รยีน

▪ เป็นรูปธรรม

▪ เป้ำหมำยชดัเจน

▪ เฉพำะทีจ่ ำเป็น/ไม่มำก

▪ ปรบัเปลีย่นได้



การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แผนการศึกษาชาติ
พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ความคาดหวังของผู้ปกครอง
ชุมชน/สังคม

มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ

นโยบายต้นสังกัด/
จังหวัด

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการประเมิน สภาพเศรษฐกิจ อาชีพหลัก
ฯลฯ



เตรียมความพร้อมการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และตัวชี้วัดความส าเร็จ

ตรวจสอบและทบทวน
มาตรฐานการศึกษา

ประกาศใช้

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

การบริหารจัดการ
วิเคราะห์

- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าประสงค์
- ยุทธศาสตร์
- กลยุทธ์
- แผนงาน
- โครงการ
- กิจกรรม

การจัดการเรียนการสอน
- วิเคราะห์ หลักสูตร/

มาตรฐานการเรียนรู้
- วิเคราะห์ผู้เรียน
- ออกแบบการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้
- การวัดและประเมินผล
- ปรับปรุงการเรียนการสอน



เตรียมความพร้อมการ
ก าหนด

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

และตัวชี้วัดความส าเร็จ

แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
• ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู
• คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน
• ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

สร้างความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
• กระบวนการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
• ประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

• สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อหลอมรวมก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้และสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา

• พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดในมาตรฐานที่สะท้อนอันตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
ของสถานศึกษา

• ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและประเด็นพิจารณา



• พิจารณาสาระเนื้อหาที่ก าหนดในมาตรฐานและประเด็นพิจารณาของสถานศึกษาและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จในด้านต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสม ความครอบคลุม ความสอดคล้อง 
ความเป็นไปได้ เป็นต้น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น การแจ้งในที่ประชุม จดหมายข่าว ประกาศเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ 
เว็ปไซต์ เป็นต้น

ตรวจสอบและทบทวน
มาตรฐานการศึกษา

ประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา



แผนพฒันำกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำแผนพฒันำกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำ

แผนพฒันำคณุภำพกำรจดักำรศกึษำ
เป้ำหมำยกำรพฒันำ

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ

แผนพฒันำกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำ

แผนปฏบิตักิำรประจ ำปี

แนวคดิ/หลกักำร
- บทบาทหนา้ทีแ่ละแนว

ทางการมสีว่นรว่ม
- บคุลากรของ

สถานศกึษา
- ผูเ้รยีน
- บดิา มารดา 

ผูป้กครอง
- ชมุชน

- การใชผ้ลการประเมนิ
คณุภาพทัง้ภายในและ
ภายนอก

- การใชง้บประมาณและ
ทรพัยากร

- การใชแ้หลง่วทิยากร
ภายนอก

เนือ้หำ
- หลกัสตูรสานศกึษา
- การจดัประสบการณ์

การเรยีนรู ้
- การสง่เสรมิการเรยีนรู ้
- การวดัและประเมนิผล
- การพฒันาบคุลากร
- การบรหิารจดัการ



ค ำถำมเพือ่น ำไปสู่กำร
จัดท ำแผนพฒันำ
กำรจัดกำรศกึษำ
ของสถำนศึกษำ





ขัน้ตอนกำรจดัท ำแผนพฒันำกำรจดั
กำรศกึษำ แต่งตั้งคณะท ำงำน

รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพภำยในและสภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ

วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพภำยในและสภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ

น ำผลกำรวิเครำะห์สภำพภำยในและสภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ 
ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ

ก ำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และชื่อโครงกำร/กิจกรรม

จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ



ตวัอย่ำงโครงกำรและกจิกรรมตำมกลยุทธร์ะดบัองคก์ร พรอ้มเป้ำหมำยควำมส ำเรจ็



องคป์ระกอบแผนพฒันำกำรจดักำรศกึษำ

ส่วนที ่1 ขอ้มุลสถำนศกึษำในภำพรวม
เชน่ ขอ้มูลทัว่ไปของชมุชน ประวตัคิวามเป็นมาของสถานศกึษา ขอ้มูลดา้น

การบรหิาร ขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลนักเรยีน ขอ้มูลอาคารสถานที ่และแหลง่เรยีนรู ้
ผลงานทีผ่่านมารอบ 3 ปี ฯลฯ
ส่วนที ่2 ทศิทำงกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ

เชน่ วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้าหมาย 

ส่วนที ่3 กลยุทธก์ำรพฒันำคณุภำพสถำนศกึษำ และตวัชีว้ดั
ควำมส ำเรจ็ส่วนที ่4 ทศิโครงกำรและกจิกรรมตำมกลยุทธร์ะดบัองคก์ร พรอ้ม
เป้ำหมำยและงบประมำณ 

(แสดงเป็น 3 – 5 ปี)ส่วนที ่5 กำรก ำกบั ตดิตำม ประเมนิ และรำยงำน
ภำคผนวก ส ำเนำค ำส ัง่ บนัทกึควำมเห็นชอบ ฯลฯ



ขัน้ตอนกำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี

























มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก

๑.๑ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของ
ตนเองได้

๑.๒ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้
๑.๓ มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำ

ควำมรู้ได้



มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์
๒.๔ จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัด

ประสบกำรณ์
๒.๖ มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสใหผู้้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม



มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ

๓.๑ จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ
๓.๒ สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข
๓.๓ จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมำะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป

ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก





มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ
๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ
๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ



มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม



มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร
๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

และทุกกลุ่มเป้ำหมำย
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร

เรียนรู้



มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ
๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน
๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง

กำรจัดกำรเรียนรู้















ผู้บริหารโรงเรียน

ครูระดับการศึกษาปฐมวัย

ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานท่ี 2 ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานท่ี 2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มาตรฐานท่ี 1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

การ
แบ่ง
กลุ่ม
ท า

กิจกรรม



ใบกิจกรรม
การก าหนดตวัช้ีวดัความส าเรจ็ โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมการเรียนรู้ เคร่ืองมือวดัและประเมินผล

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผูเ้รียน
ประเดน็พิจารณา 1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน  (1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมการ
เรียนรู้

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล

1. ร้อยละ 85 ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการ
ประเมินความสามารถดา้นการอ่าน (RT) ระดบัดีข้ึนไป

2. ร้อยละ 85 ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มี
ผลการประเมินการอ่านการเขียน ระดบัดีข้ึนไป

3. นกัเรียนทุกคนสามารถใชภ้าษาองักฤษในการแนะน า
ตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอยา่งง่ายๆ ได้

4. นกัเรียนร้อยละ 85 ไดร้ะดบัผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบั 3 ข้ึนไป

1. โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน
2. โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ
3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระโดยเฉพาะกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์

1. การประเมินความสามารถดา้นการอ่าน (RT)
2. การประเมินการอ่านการเขียนโดยใชเ้คร่ืองมือของสพฐ.
3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
4. การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรรียนรู้คณิตศาสตร์


