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ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง                               
ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส าหรับด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศ
ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ วันที่  6 สิงหาคม 2561                           
ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา               
และก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับการ
พัฒนาในครั้งนี้และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน                    
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการด าเนินงานใช้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
 
 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
     20 พฤษภาคม 2562 
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คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
7 
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ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย 

9 

ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

11 

ก าหนดค่าเป้าหมาย 12 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
13 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 14 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 19 
มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 22 

ภาคผนวก 25 
ค าสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่   290  /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัด

ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ 
  เป็นผู้น าในระดับประเทศที่จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ  
 
พันธกิจ 
1. โรงเรียนจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี 
3. ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
4. บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 
เป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีคุณภาพและเป็นผู้น าในระดับประเทศที่จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษาล้ าหน้าทางความคิด ผลิตอย่างสร้างสรรค์ 

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
3. นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4. ครูเป็นครูมืออาชีพ 
5. โรงเรียนบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
 

กลยุทธ์   
จากวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าประสงค์ ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จึงก าหนดกลยุทธ์  

จ านวน  5  กลยุทธ์   ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพครู ให้เป็นครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
 

จุดเน้นโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีจุดเน้นในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1. จุดเน้นด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ด้านบริการเสริมทางการศึกษา 
2. จุดเน้นด้านนักเรียน 
3. จุดเน้นด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอล 
4. จุดเน้นด้านครู 
5. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
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กฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕และ มาตรา ๔๗ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้  
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่กากับดูแล  

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา แต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้ง จัดท า
แผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มี การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ ๓ แล้ว ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง  ๆ                  
ที่ต้องการให้มี การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
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ให้ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว                       
พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่  

สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  

ในการด าเนินการตามวรรคสอง ส านักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
จากส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได้  

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการด า เนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  

 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
      ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕61 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน                   
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย                   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554                        
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                   
ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ              
ทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย ต่อสาธารณชน เพ่ือนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/2๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ                 
เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

  (นายธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์)  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

......................................................... 
 

 ด้วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีภารกิจจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน             
โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด และเป็นไป
ตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาแห่งชาติ  พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติประจ าปี  
เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ    

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน              
ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จากกฎกระทรวง              
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน               
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับ               
การประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

  
ประกาศ  ณ  วันที่ 20  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 
 
 

 นายสกล   ทะแกล้วพันธุ์ 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  20   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕62  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                  
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เรื่อง การใช้ มาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
......................................................... 

 
 ตามที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้                 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ล าปาง – ล าพูน) ไปแล้วนั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 20  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 
 
 

                                                   นายประดิษฐ์  จนัทร์แสนตอ 
                                            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 

ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2562 

..................................................................... 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2559 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมาย                     
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่  20  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 
 
 

นายสกล   ทะแกล้วพันธุ์ 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับ  5   ยอดเยี่ยม 
 ร้อยละ 80 – 89 ระดับ  4   ดีเลิศ 
 ร้อยละ 70 – 79  ระดับ  3   ดี 
 ร้อยละ 60 – 69 ระดับ  2   ปานกลาง 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ระดับ  1   ก าลังพัฒนา 
3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ก าหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง  

ปีการศึกษา 2562 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 4 (ดีเลิศ) 83 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 4 (ดีเลิศ) 82 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ระดับ 4 (ดีเลิศ) 83 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ระดับ 4 (ดีเลิศ) 

82 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับ 4 (ดีเลิศ) 82 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ 4 (ดีเลิศ) 83 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 4 (ดีเลิศ) 82 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับ 4 (ดีเลิศ) 83 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4 (ดีเลิศ) 85 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับ 4 (ดีเลิศ) 85 
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ 4 (ดีเลิศ) 85 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ 4 (ดีเลิศ) 86 
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ระดับ 4 (ดีเลิศ) 86 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ 4 (ดีเลิศ) 86 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ 4 (ดีเลิศ) 87 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ 4 (ดีเลิศ) 86 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ระดับ 4 (ดีเลิศ) 

86 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ 4 (ดีเลิศ) 87 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับ 4 (ดีเลิศ) 86 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 4 (ดีเลิศ) 

84 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ 4 (ดีเลิศ) 85 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

ระดับ 4 (ดีเลิศ) 
85 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับ 4 (ดีเลิศ) 86 
3. มีการบรหิารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ระดับ 4 (ดีเลิศ) 85 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับ 4 (ดีเลิศ) 85 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงแล

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 4 (ดีเลิศ) 

84 



14 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

                               เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
*************** 

 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   
   ค าอธิบาย : หมายถึง ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภท
ต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่
เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3. มีความในการสร้างนวัตกรรม 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
(ยอดเยี่ยม) 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด   
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด                     
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้   
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่   
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม   
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท า งาน
หรืองานอาชีพ   
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
4 

(ดีเลิศ) 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด   
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้   
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน   
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท างาน
หรืองานอาชีพ   

3 
( ดี ) 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตาม เป้าหมาย                    
ที่สถานศึกษาก าหนด   
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น               
และแก้ปัญหาได ้  
4) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม   
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย   
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

2 
( ปานกลาง) 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด   
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด                 

1 
(ก าลังพัฒนา ) 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ต่ ากว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด   
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด                       

ค่าเป้าหมาย :  
1. ร้อยละ 83 ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ              

การคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น ในระดับดีเลิศ 
2. ร้อยละ 82 ผู้เรียนความสามารถในคิดจ าแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา

อย่างรอบครอบ โดยใช้เหตุผลประกอบในการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล ในระดับดีเลิศ                               

3. ร้อยละ 82 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดีเลิศ 
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4. ร้อยละ 83 ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม            
ในระดับดีเลิศ 

5. ร้อยละ 82 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา                
จากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ ในระดับดีเลิศ 

6. ร้อยละ 83 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดีเลิศ 

เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 ร้อยละ 80 – 89  ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ อยู่ในระดับดีเลิศ 
 ร้อยละ 70 – 79  ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ อยู่ในระดับดี 
 ร้อยละ 60 – 69 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 60  ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ อยู่ในระดับก าลังพัฒนา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์ การสอบถาม ผู้เรียน ครูและผู้เก่ียวข้อง 
2. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- พฤติกรรมการท างานร่วมกัน การแสดงวาม

คิดเห็น การแก้ไขปัญหา 
3. การตรวจสอบ หลักฐานร่องรอยหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ                   
ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนโครงงาน ชิ้นงาน 
- บันทึกการอ่าน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
- ชิ้นงาน ผลงานผู้เรียน 
-ข้อมูลสารสนเทศ สถิติของสถานศึกษา ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

3. ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SAR  
    www.bwc.ac.th/sar 

ครู และผู้เกี่ยวข้อง 
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 ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะร่างกาย และจิตสังคม 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
( ยอดเยี่ยม ) 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้   
2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย   
3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   

4 
( ดีเลิศ ) 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด    
2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย   
3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   

3 
( ดี ) 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด    
2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย   
3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   

2 
( ปานกลาง ) 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

1 
( ก าลังพัฒนา ) 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   

ค่าเป้าหมาย :  
1. ร้อยละ 85  ของผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด                        

ในระดับดีเลิศ 
2. ร้อยละ 85  ของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  ในระดับดีเลิศ 
3. ร้อยละ 86 ของผู้เรียน ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
4. ร้อยละ 86 ผู้เรียน มี สุขภาวะร่างกาย และจิตสังคม  ในระดับดีเลิศ 
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เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 ร้อยละ 80 – 89  ของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีเลิศ 
 ร้อยละ 70 – 79  ของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี 
 ร้อยละ 60 – 69 ของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 60  ของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับก าลังพัฒนา 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์ การสอบถาม ผู้เรียน ครูและผู้เก่ียวข้อง 
2. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

- พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยม 
- พฤติกรรมการท างานร่วมกัน การแสดงความ

คิดเห็น การแก้ไขปัญหา 
3. การตรวจสอบ หลักฐานร่องรอยหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-ข้อมูลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ข้อมูลสารสนเทศ สถิติของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูล
จากฝ่ายปกครอง สถิติการมาเรียน ข้อมูลสุขภาวะ
ร่างกายของนักเรียน 
- แบบประเมินต่างๆ 
-ภาพถ่ายกิจกรรม วุฒิบัตร เกียรติบัตรนักเรียนดี 
ฯลฯ 

3. ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SAR  
    www.bwc.ac.th/sar 

ครแูละผู้เกี่ยวข้อง 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
          ค าอธิบาย : หมายถึง เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการ
ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
ประเด็นพิจารณา 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
( ยอดเยี่ยม) 

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา                  
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง   
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้   
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้   
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา                   
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน   
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย   
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา   
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
4 

( ดีเลิศ ) 
1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา                   
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ   
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย   
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง   
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา                
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ มีความ
ปลอดภัย   
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา   

3 
( ดี ) 

1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ   
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย   
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   

2 
( ปานกลาง ) 

1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ   
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   

1 
( ก าลังพัฒนา ) 

1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน ระดับก าลังพัฒนา 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   

ค่าเป้าหมาย :  
1.ร้อยละ 87  ของบุคลากร มีความเห็นว่า สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่

ก าหนดชัดเจน  ในระดับดีเลิศ 
2. ร้อยละ 86 ของบุคลากร มีความเห็นว่า สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา  ในระดับดีเลิศ 
3. ร้อยละ 86 ของบุคลากร มีความเห็นว่า สถานศึกษา มีการด าเนินพัฒนาวิชาการ ที่เน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ในระดับดีเลิศ 
4. ร้อยละ 87 ของบุคลากร มีความเห็นว่า สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 

บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ในระดับดีเลิศ 
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5. ร้อยละ 86 ของบุคลากร มีความเห็นว่า  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ในระดับดีเลิศ 

6. ร้อยละ 84  ของบุคลากร มีความเห็นว่า  สถานศึกษาจัดระบบ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ในระดับดีเลิศ 

เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 ร้อยละ 80 – 89  ของกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ 
 ร้อยละ 70 – 79  ของกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดี 
 ร้อยละ 60 – 69 ของกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับก าลังพัฒนา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์ การสอบถาม สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง 

2. การตรวจสอบ หลักฐานร่องรอยหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
- แผนพัฒนาวิชาการ 
- แผนบริหารการจัดการสารสนเทศ 
- แผนพัฒนาครู 
- เอกสารด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา เช่น ผลงานของ
สถานศึกษา ครู บุคลากร 
ฯลฯ 

3. ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SAR  
    www.bwc.ac.th/sar 

ครู และผู้เกี่ยวข้อง 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ค าอธิบาย : หมายถึง เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ประเด็นพิจารณา 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
(ยอดเยี่ยม) 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่   
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข   
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน                      
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้                
ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้  

4 
(ดีเลิศ) 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา      
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข   
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
3 

( ดี ) 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน   
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

2 
(ปานกลาง) 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน   

1 
(ก าลังพฒันา) 

1) จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ   

ค่าเป้าหมาย :  
1.ร้อยละ 85  ครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ

น าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   ในระดับดีเลิศ 
2. ร้อยละ 86 ครู ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใน

ระดับดีเลิศ 
3. ร้อยละ 85  ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ในระดับดีเลิศ 
4. ร้อยละ 85  ครู ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน อย่างเป็น และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ใน

ระดับดีเลิศ 
5. ร้อยละ 84  ครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อยกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ ในระดับดีเลิศ 
 

เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ             
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 ร้อยละ 80 – 89  ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              
อยู่ในระดับดีเลิศ 
 ร้อยละ 70 – 79  ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              
อยู่ในระดับด ี
 ร้อยละ 60 – 69 ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              
อยู่ในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              
อยู่ในระดับก าลังพัฒนา 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์ การสอบถาม ครู ผู้เรียน 
3. การสังเกต - พฤติกรรมการสอนของครู 

- พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
- สภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
ฯลฯ 

2. การตรวจสอบ หลักฐานร่องรอยหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกหลังการสอน 
- เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล 
- แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน 
- สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
- ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา เช่น ผลงานของ
ผู้เรียน 
ฯลฯ 

3. ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SAR  
    www.bwc.ac.th/sar 

ครูและผู้เก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ที่ 290/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

-------------------------------------------------------- 
 ตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และ 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และได้มีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 4)  ปี2562 ให้ไว้ ณ วันที ่24 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน 
ประกอบด้วยมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 
พฤษภาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน โดยมีกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561    
 เพ่ือให้ด าเนินงานจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน อาศัยตามอ านาจตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 9/2546 เรื่อง มอบอ านาจการบังคับบัญชา
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ 
รับผิดชอบด าเนินการ  ให้ส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย คือ 

1.1 นายสกล   ทะแกล้วพันธุ์  ประธานกรรมการ 
1.2 นายชาญเจริญ  ซื่อชวกรกุล  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางวิไลภรณ ์  ค าภิระปาวงศ์  กรรมการ 
1.4 นายทวีศักดิ์  พุฒมาเล  กรรมการ 
1.5 นายประกรณ์  ผันผาย   กรรมการ 
1.6 นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางชนิดาภา  สายทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ คือ อ านวยการ และให้ค าปรึกษาการด าเนินงานของการประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน และการประเมิน
ตามมาตรฐานการศึกษาภายในและ การประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา                    (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์
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 2. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 
ประกอบด้วย 

2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
 1) นางวิไลภรณ์  ค าภิระปาวงศ์ หัวหน้า 
 2) นางรัชนก  ตั้งใจ  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นางสาวกัญญ์พิดา จริยา  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2 กลุ่มบริหารอ านวยการและงบประมาณ ประกอบด้วย 
 1) นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล หัวหน้า 
 2) นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นางชนิดาภา  สายทอง  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.3 กลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
 1) นายทวีศักดิ์  พุฒมาเล หัวหน้า 
 2) นางจินตนา  เกิดเหมาะ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นางนฤมล  มณีโชติ  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
 1) นายประกรณ์  ผันผาย  หัวหน้า 
 2) นายอุดม  สีตลานุชิต เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นายปรัชญ์  มาวิเลิศ  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
 1) นายสิงห์ค า  สอนแปง หัวหน้า 
 2) นางดวงเดือน  เนาว์พงษ์ไทย เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นายนาวิน  พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1) นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว  หัวหน้า 
 2) นางสาวณัฐชญา ยศข่าย  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นายศิวดล  กุลฤทธิกร เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1) นายรังสรรค์  มาปลูก  หัวหน้า 
 2) นายวิชิต  อินนันไชย เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นางสาวนราพร ณ จันตา เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 1) นายบุญดาว  ผัดสุรินทร์ หัวหน้า 
 2) นางวาสนา  เถาปัญญา เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นางสาวรัตติกาล ราชจริต  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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2.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาประกอบด้วย 
 1) นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงค์ หัวหน้า 
 2) นางสมสาย  ค าตุ้ยเชื้อ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นางสาวนิภาพร ประทุมพงษ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
 1) นายโอภาต  โตสงวน  หัวหน้า 
 2) นางอรชร  พรศิริ  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นางสบันนา  มหาวรรณ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก และ(โครงการ EP) ประกอบด้วย 
 1) นางสาวตลับเพ็ชร์ หทัยพล  หัวหน้า 
 2) นายธรัช  พุทธรักษ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นางสาวกัญญารัตน์ หรดี  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข ประกอบด้วย 
 1) นางสาวภัทรวีร์ เตชะวรกร หัวหน้า 
 2) นายราชันย์  วงค์อ๊อด  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นางสาววัชราภรณ ์ หมื่นแสน เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.13 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ประกอบด้วย 
 1) นายยมนา  สุขหอม  หัวหน้า 
 2) นางชนิดาภา  สายทอง  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) นายชวัลวิทย์     วริโชติภูมินนท์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างอุตสาหกรรม) 

ประกอบด้วย 
 1) นายพัฒนา  ยาใจ  หัวหน้า 
 2) นายสันติชัย  ไชยดี  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.15 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ประกอบด้วย 
 1) นางอรพิน  วิจิตรโสภา หัวหน้า 
 2) นางสุมาลี  สมแก้ว  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.16 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ประกอบด้วย 
 1) นางประภัสสร แก้วสถิตย์ หวัหน้า 
 2) นางจิลาวัล  มหามิตร เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.17 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ประกอบด้วย 
 1) นางสุรีย์รัตน์  สุนันตา  หัวหน้า/เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ 
2.18 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ประกอบด้วย 
 1) นางจ าเนียร  คันธวะ  หัวหน้า/เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ 
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2.19 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานห้องสมุด) ประกอบด้วย 
 1) นางสมหญิง  ไชยพรม  หัวหน้า 
 2) นายดวงดี  อมรศรีคงคา เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.20 งานแนะแนว ประกอบด้วย 
 1) นางวราภรณ์  สว่างการ หัวหน้า 
 2) นางสาวธีรัตน์  อัจฉริยะศาสตร์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.21 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
 1) นางปรารถนา  จันทร์ปัญญา หัวหน้า 
 2) นายอิสเรศ  พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 มีหน้าที ่คือ 

 1. บริหารจัดการตามเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 8 องค์ประกอบดังนี้ 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
   2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
   3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดศึกษาของสถานศึกษา 
   5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
   6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
   8) จัดให้มกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ให้ด าเนินงานการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาภายในและ การประเมินของส านักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ 

 
3. คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
  3.1 นายชาญเจิรญ ซื่อชวกรกุล  ประธานกรรมการ 
  3.2 นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
  3.3 นางจรรยา  แจ้งมงคล  กรรมการ 
  3.4 นายยมนา  สุขหอม   กรรมการ 
  3.5 ว่าที่ ร.ต.ก าจร แสงงาม   กรรมการ 
  3.6 นายอิสเรศ  พรหมศิลป์  กรรมการ 
  3.7 นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์  กรรมการ 
  3.8 นางชนิดาภา สายทอง   กรรมการและเลขานุการ 
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  3.9 นายชวัลวิทย์     วริโชติภูมินนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.10 นายธนภพ  กรุงวงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.11 นายปฐมพงศ์ เสมพิพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่คือ  1) การวางแผน/ขั้นตอนการเตรียมการ 
        2) การปฏิบัติ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
        3) ประชุม/ประชาพิจารณ์ในการประกาศให้ใช้มาตรฐานประกันคุณภาพ
การศึกษา และก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา 
        4) รวบรวม การจัดท ารูปเล่มมาตรฐานการศึกษา 
        5) รวบรวม การจัดท าคู่มือการใช้ประกันคุณภาพการศึกษา 
        6) จัดท าระบบสารสนเทศการประเมินมาตรฐาน 3 มาตรฐาน  

      7) รวบรวม การจัดรูปเล่มรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
      8) กรอกระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 

        9) รวบรวม การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
      10) รวบรวม การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

        11) การติดตาม และตรวจสอบ 
        12) การปรับปรุง และแก้ไข 
 
 ทั้งนี้ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ และเกิดผลดีต่อทางราชการไปด้วยความเรียบร้อย 
 

สั่ง ณ วันที่  20  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 
 
 
 

 


