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การวิเคราะห์ เปรียบเทียบมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน รอบที่ 4 (2559-2563) กับ รอบที่ 3 (2554-2558)
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ รอบ 3 (เก่า)

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน รอบ 4 (ใหม่)

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน ๖ มำตรฐำน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดมี ีสุนทรียภำพ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมพี่พึงประสงค์
1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิด
มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
คำนวณ ตำมเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
2) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
มำตรฐำนที่ ๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิด
อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
สร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล
3) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มำตรฐำนที่ ๕ ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร
4) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถ
5) ผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัด
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
ระดับชำติ
6) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อกำรฝึกงำนหรือกำรทำงำน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมทีด่ ีตำมทีส่ ถำนศึกษำกำหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
3) กำรยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 กำรสัมภำษณ์
 กำรสังเกต
o กำรปฏิบตั ิจริง
o พฤติกรรม
o บรรยำกำศ/สิ่งแวดล้อม
o อื่น ๆ .....................
........................................
 กำรวิเครำะห์เอกสำร
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..

หมายเหตุ : (จุดเน้น รอบที่ 4)
คุณภำพด้ำนผูเ้ รียน ยังคงเน้นด้าน
 สุขภาวะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(สถำนศึกษำกำหนดจุดเน้นได้ โดยให้ควำม
สำคัญเรื่องรักควำมเป็นไทย กำรยอมรับที่
จะอยู่ร่วมบนควำมแตกต่ำง)
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์/
แก้ปัญหา/เผชิญปัญหา
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต
 มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 มีความพร้อม/ทักษะในการทางาน
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มาตรฐานและตัวบ่งชี้ รอบ 3 (เก่า)

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน รอบ 4 (ใหม่)

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา จำนวน 4 มำตรฐำน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหำรปฏิบัตติ ำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สถานศึกษา
และเกิดประสิทธิผล
1. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู้ปกครองชุมชน
2. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
1) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของ
เกิดประสิทธิผล
ผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และดำเนินกำรอย่ำงเป็น
มาตรฐานที่ ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้
รูปธรรม
และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
2) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
มาตรฐานที่ ๑๑ สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมและบริกำรทีส่ ่งเสริม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
ให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
3) กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำง
เป็นระบบ
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จำนวน 1 มำตรฐำน
4)
กำรวำงแผนและจั
ดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่
มาตรฐานที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุนให้
เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
3. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดรับชอบต่อ
ผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคณ
ุ ภำพและได้มำตรฐำน
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา จำนวน 1 มำตรฐำน
4. กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ ๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ จุดเน้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม จำนวน 1 มำตรฐำน
มาตรฐานที่ ๑๕ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำยจุดเน้นแนวทำงปฏิรปู
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้
ยกระดับสูงขึ้น

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 กำรสัมภำษณ์
 กำรสังเกต
o กำรปฏิบตั ิจริง
o พฤติกรรม
o บรรยำกำศ/สิ่งแวดล้อม
o อื่น ๆ .....................
........................................
 กำรวิเครำะห์เอกสำร
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..

หมายเหตุ : (จุดเน้น รอบที่ 4)
- สถานศึกษาต้องจัดทาแผนที่มี
เป้ำประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ชัดเจน
โดยแผนต้องครอบคลุม เรื่อง กำรพัฒนำ
ผู้เรียนรอบด้ำน กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ พัฒนำสิ่งแวดล้อม
กำยภำพและสังคมทีเ่ อื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้
- ให้ควำมสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน และร่วมรับผิดชอบคุณภำพ
- มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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มาตรฐานและตัวบ่งชี้ รอบ 3 (เก่า)

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน รอบ 4 (ใหม่)

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา จำนวน 1 มำตรฐำน
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล (๙ ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ครูมีกำรกำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำน
ควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำร สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ครูวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคลและใช้ข้อมูลในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ครูออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับนำบริบท
และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำร
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ครูมีกำรวัดผลประเมินผลทีม่ ุ่งเน้นกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษำและแก้ไขปัญหำให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำม
เสมอภำค
ตัวบ่งชี่ที่ ๗.๗ ครูมีกำรศึกษำ วิจัยพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในกำรปรับกำรสอน
ตัวบ่งชี่ที่ ๗.๘ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและเป็นสมำชิกที่ดี
ของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๙ ครูจดั กำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็ม
เวลำ เต็มควำมสำมำรถ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
1. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยดึ โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 กำรสัมภำษณ์
 กำรสังเกต
o กำรปฏิบตั ิจริง
o พฤติกรรม
o บรรยำกำศ/สิ่งแวดล้อม
o อื่น ๆ .....................
........................................
 กำรวิเครำะห์เอกสำร
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..

หมายเหตุ : (จุดเน้น รอบที่ 4)
ครูผสู้ อนต้องสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม ยึดโยงกับบริบทชุมชนและท้องถิ่น
วัดและประเมินเป็นระบบ เชื่อถือได้
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มาตรฐานและตัวบ่งชี้ รอบ 3 (เก่า)

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน รอบ 4 (ใหม่)

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา จำนวน 1 มำตรฐำน
มาตรฐานที่ ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ จัดทำและดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำมี่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศใช้สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ นำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไป
ใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๖ จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมิน
คุณภำพภำยใน

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลกำร
ใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น
สถำนศึกษำและต้นสังกัด ใช้ระบบประกันคุณภำพภำยในเพื่อ
ยกระดับคุณภำพ ให้ดียิ่งขึ้น อย่ำงต่อเนื่อง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 กำรสัมภำษณ์
 กำรสังเกต
o กำรปฏิบตั ิจริง
o พฤติกรรม
o บรรยำกำศ/สิ่งแวดล้อม
o อื่น ๆ .....................
........................................
 กำรวิเครำะห์เอกสำร
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..

หมายเหตุ : (จุดเน้น รอบที่ 4)
สถำนศึกษำและต้นสังกัด ใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพ ให้
ดียิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง

