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คํานํา 
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เปนกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แทจริงที่เกิดจากการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา    

โดยไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 ใหการประกันคุณภาพการศึกษา เปนสวน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสวนของการประกัน

คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เร่ือง 

กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2554 

ระบุใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ไดสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานของโรงเรียน

สาธิต เพื่อใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยไดดําเนินการ

วิเคราะหและสังเคราะหมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ กฎระเบียบ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2564 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน และเอกสารที่เก่ียวของ เปนตน นํามา

ทบทวนมาตรฐานและตัวบงชี้ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยสังคม และ

ประเทศชาติ โดยผานกระบวนการมีสวนรวมจากบุคลากรภายใน ผานการพิจารณาเห็นชอบจาก   

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และสภา

มหาวิทยาลัย ในประชุมคร้ังที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อเร่ิมใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสูการปฏิบัตใินปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

คูมือฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตาม

บริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหาจะประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการ

ประเมินคุณภาพภายใน และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะสงเสริมใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมี

คุณภาพ และนําไปสูการสรางผลผลิตที่มีคุณภาพตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 
 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว)    

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ       



สารบัญ 
 

  หนา 
คํานํา   
สารบัญ   
บทที่ 1 บทนํา  
 1. ขอมูลทั่วไป 1 
 2. ปรัชญา/วสิัยทัศน/พันธกิจ 1 
 3. อัตลักษณ/เอกลักษณ/ปณิธาน/วัฒนธรรมองคกร/สมรรถนะหลัก 2 
 4. คานิยมหลัก 2 
 5. เปาประสงค 3 
 6. นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 3 
 7. ประเด็นยุทธศาสตร 4 
บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
 1. วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 5 
 2. กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 6 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษา 7 
 4. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ.2562-2566) 10 
 5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
10 

 6. แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 13 
บทที่ 3 นิยามศัพท  15 
บทที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 17 
บทที่ 5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย 35 
บทที่ 6 แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 51 
ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2562 : 1 

บทที่ 1 
บทนํา 

1. ขอมูลทั่วไป 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนหนวยงานอิสระสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ตั้งอยู คือ เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน 
กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 เปดสอนตั้งแตระดับเตรียม
อนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เร่ิมกอตั้งโรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภเพื่อสอน
บุตรหลานใหกับบุคลากรในสถานศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2517 ซึ่งเปดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษาชั้นละ 1 หอง  
โดยใชอาคารหอพักมรกต หอพักบุษราคัม และหอพักไพฑูรยของมหาวิทยาลัย ตอมา พ.ศ. 2522 ยายมาอยูที่ 
อาคารเรียน 2 (ตึก 2) และในป พ.ศ. 2525 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ มาเปน 
โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภไดปรับปรุงอาคารเรียนหองเรียน
และขยาย ชั้นเรียนจากเดิม 1 หองเรียนเปน 2 หองเรียน ในทุกระดับชั้น  และพัฒนามาอยางตอเนื่อง ในป 
พ.ศ. 2547 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ มาเปนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปพ.ศ. 2550 เปดสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปพ.ศ. 2552 
เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเปดสอนหลักสูตร Intensive English Program ป พ.ศ. 2558 
จัดสรางอาคารเรียน 1 หลัง สําหรับเปนที่เรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ป พ.ศ. 2560 เปดสอน
หลักสูตร English Program ป พ.ศ. 2562 เปดหองเรียนปฐมวัยที่เนน Montessori  

มุงเนนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแบบการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)           
เปนการจัดการเรียนรู ที่ออกแบบใหเกิดการเรียนในสภาพที่ใกลเคียงชีวิตจริงที่สุด และเปนบริบท            
หรือสภาพแวดลอมในขณะเรียนรู เกิดการสั่งสมประสบการณใหม กระบวนทัศนใหม โดยมีความสามารถใน
การรับรูขอมูล หลักฐานใหม และนํามาวิเคราะห สังเคราะห ใหเปนระบบ พรอมนําความรูไปประยุกตใช    
ใหเกิดประโยชนตอชีวิตและสังคม มีจิตแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนความคิดเปนความคิดรวบยอด   
และประเมินผลงานตามสภาพจริง พรอมกับการเห็นความสําคัญตอความสําเร็จของผูเรียนตามความแตกตาง
ระหวางบุคคลของพื้นฐานความรูและพื้นฐานประสบการณเดิมของนักเรียน และการใหความรักเสมือน    
เปนครอบครัว 

2. ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ 
ปรัชญา 
เรียนรูดวยการปฏิบัติ พัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 

วิสัยทัศน   
โรงเรียนที่เปนตัวเลือกอันดับตนของผูปกครองในพื้นที่ที่มีผลงานเชิงประจักษ ดานการพัฒนา

นักเรียนใหเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูและทักษะพื้นฐานสําหรับศตวรรษที่ 21 มีความสํานึกใน
ความเปนพลเมืองดีและพรอมเขาสูสังคมแหงอนาคต  

1. พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมมีความเปนพลเมืองดีมีจิตอาสาเพื่อสวนรวมและการ
ตระหนักในเปาหมายชีวิตและการเห็นคุณคาแหงอาชีพ มีความรอบรูในความรูตามมาตรฐานหลักสูตร มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับศตวรรษที่ 21 



2 : คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2562  

2. พัฒนาครูและบุคลากรอยางเปนระบบใหสามารถจัดการเรียนรูไดตามมาตรฐานหลักสูตรโดย
เนนการเรียนรูเชิงปฏิบัติ (Active Learning) และการสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 การปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมและความเปนพลเมืองดีมีจิตอาสาเพื่อสวนรวมและการตระหนักในเปาหมายชีวิตและการเห็น
คุณคาแหงอาชีพ ดวยการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร (Coaching and Mentoring) การสราง
ชุมชนวิชาชีพครูและเครือขายวิชาชีพครู พัฒนาสถานศึกษา  

3. พัฒนาวิชาการและระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเปนสถานศึกษาตนแบบในทองถ่ิน 
ดวยการศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติ การทดลอง การแสวงหานวัตกรรม ใหเกิดผลงานโดดเดนในเชิงประจักษ 
เปนที่ยอมรับของสถานศึกษาในทองถ่ินและประเทศ 

3. อัตลักษณ/เอกลักษณ/ปณิธาน/วัฒนธรรมองคกร/สมรรถนะหลัก 
อัตลักษณ     
เชี่ยวชาญวิทย – คณิต  
ภาษาอังกฤษเกงกลา  
กิริยางามสงา  
จิตอาสาเพื่อสวนรวม 
 
เอกลักษณ    
เปนสถาบันตนแบบที่บมเพาะความสําเร็จโดยกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
 
ปณิธาน    
สืบสาน รักษา พัฒนา ตอยอด ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาผูเรียนและการเปนโรงเรียนตนแบบใน

ทองถ่ิน 
 

วัฒนธรรมองคกร   
พัฒนานวัตกรรม มุงเนนความเปนเลิศ รวมพัฒนาทองถ่ิน 

 
สมรรถนะหลัก    
บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

 

4. คานิยมหลัก  
 V     :     Visionary      เปนผูรอบรู 

  A     :     Activeness      ทํางานเชิงรุก ริเร่ิมสรางสรรค 
   L     :     Like to learn     สนใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง 
   A     :     Adaptive     ปรับตัวไดดี พรอมนําการเปลี่ยนแปลง 
   Y     :     Yields      สรางผลงานเปนที่ประจักษ 
   A     :     Acceptance and Friendliness   เปนที่ยอมรับในการเปนกัลยาณมติร 
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5. เปาประสงค 
1. นักเรียนมีจิตสํานึกและแสดงออกในการทําความดี ละเวนความชั่ว มีนิสัยใฝเรียนรูมีความ

รับผิดชอบ เปนพลเมืองดี มีทัศนคติที่ถูกตองตอสถาบันพระมหากษัตริย 
2. นักเรียนมีศักยภาพเชิงประจักษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
3. นักเรียนมีทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 มีผลผลิตเชิงประจักษ 
4. นักเรียนมีความตระหนักในคุณคาแหงตน การมีเปาหมายชีวิต และการเห็นคุณคาในอาชีพ 

6. นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
 สภามหาวิทยาลัยรวมทั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในชวงป พ.ศ. 2562 - 2564 โดยมุงมั่นนอมนํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราโชบายสูการปฏิบัติ
ใหเปนที่ประจักษของสาธารณชน ไวดังนี้ 
 ดานการพัฒนาทองถิ่น  

นโยบายขอที่ 1 เรงสรางผลงานการพัฒนาทองถิ่นในเชิงประจักษ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม ตามจุดเนนของยุทธศาสตรประเทศไทย โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ (University Engagement) 
ทั้งในสวนของการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นํารูปแบบ
การเรียนรูเชิงผลิตภาพมาพัฒนาบัณฑิตใหมีความสามารถ เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ินและ
สังคม ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณาการศาสตรแบบสหสาขา และตอบสนองความตองการทั้ง
ระดับประเทศชาติและทองถ่ิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เรงพัฒนา
ฐานขอมูลทองถ่ิน และเครือขายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการแกไข
ปญหาชุมชน ทองถ่ินรวมกัน และมุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูองค
ความรู ปญญาเชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 ดานการผลิต และพัฒนาครู 

นโยบายขอที่ 2  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผาน
การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ โดยเรงพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาที่เปนรูปแบบ
เฉพาะของมหาวิทยาลัยแหลงสนับสนุนการเรียนรู (Learning Spaces) พัฒนาอาจารยใหเปนครูของครูมือ
อาชีพ เรงปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการผลิตครู และพัฒนาครูประจําการใหเปนครูมืออาชีพที่มี
สมรรถนะดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร รวมทั้งทักษะการใชภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อการสื่อสาร     
ในศตวรรษที่ 21 เสริมสรางการเรียนรูใหแกผูเรียน พัฒนานวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูผาน
กระบวนการผลิตครูในระบบปด ตามรูปแบบการเรียนรูที่มุ งการแกไขปญหารวมกันในโรงเรียน             
(Semi Residential Learning) สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษา รวมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
สําหรับผูเรียนรวมกับสถานศึกษาและจัดใหมีการถายทอดนวัตกรรมดานเสริมสรางการเรียนรูใหแกโรงเรียน
เครือขาย เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของคณาจารย/คณะตางๆ ในการพัฒนาครูในสถานศึกษา          
ยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษาเครือขายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ      
พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ใหเปนตนแบบการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพ ผลการเรียนรูรวมกับคณะครุศาสตร และโรงเรียนเครือขาย 
 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต 

นโยบายขอที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ ใหเปนที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ โดยสรรหา สนับสนุนใหคณาจารยมีคุณวุฒิ      
ผลงานและตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑ สงเสริมใหคณาจารย นักศึกษา ศิษยเกา ผลิตผลงานที่โดดเดน 
ไดรับรางวัลและการยกยองในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาและผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ      
มีอัตลักษณ เดนชัดเปนที่ยอมรับในดานการมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ิน และพรอมทํางานในบริบทของ
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ประชาคมอาเซียน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน       
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning Philosophy) สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค 
การคิดเชิงผลิตภาพ การคิดดานคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษนําไปสูการสราง
นวัตกรรมหรือสรางการเปลี่ยนแปลง และยกยอง สงเสริมใหนักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ (Talent) 
สรางและนําเสนอผลงานที่สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 
 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

นโยบายขอที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเปนองคกรแหงความสุข พัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มีพลวัตในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) โดยเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล สรางบรรยากาศการเรียนรูแบบนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการที่มีความเปนเลิศดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพบรรยากาศทางวิชาการ พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่เปนตัวอยางของ
ชุมชนในการจัดการระบบนิเวศ พัฒนาองคกรแหงความสุขที่อาจารย บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดี             
และสามารถดึงดูดคนดีคนเกงเขามารวมงานได สงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย บุคลากร 
และนักศึกษา รวมทั้งสงเสริมการนอมนําแนวพระราชดําริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิต การบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิผล และเตรียมการเพื่อ
รองรับการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับตามหลักธรรมาภิบาล 
 
7. ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขาย
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาทองถ่ิน 
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
4. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรูตาง

วัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม  
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษาตามสาระสําคัญที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ                  
พ.ศ. 2560-2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุงเนนการพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานที่แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผูนํา รูรักษคุณคาความเปนไทยและรูบริบทสากล โดยมุงหวังใหการจัด
การศึกษาเปนการศึกษาตลอดชีวิต สรางวิถีการเรียนรูของคนไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูสูการรวมกัน
สรางสรรคนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาใหสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อใชเปนกลไกในการสงเสริมคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
หลักการขางตน มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดนโยบายยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ ใหเปนที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ ดังนี้ 
 1. สรรหา สนับสนุนใหคณาจารยมีคุณวุฒิ ผลงานและตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑ 
 2. สงเสริมใหคณาจารย ผูเรียน ศิษยเกา ผลิตผลงานที่โดดเดน ไดรับรางวัลและการยกยองใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 3. พัฒนาและผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ มีอัตลักษณเดนชัดเปนที่ยอมรับในดานการมี
สวนรวมพัฒนาทองถ่ิน และพรอมทํางานในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 4. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองความตองการของทองถ่ินพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning 
Philosophy) 
 5. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค การคิด     
เชิงผลิตภาพ การคิดดานคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษนําไปสูการสรางนวัตกรรม
หรือสรางการเปลี่ยนแปลง 
 6. ยกยอง สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถสูงพิเศษ (Talent) สรางและนําเสนอผลงานที่สราง
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 
 
1. วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อใหโรงเรียนสาธิตไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยระบบดังกลาวเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต 
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3. เพื่อศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบตางๆ วาเปนไปตามเกณฑ และไดมาตรฐาน 

4. เพื่อใหโรงเรียนสาธิต ทั้งระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัยทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) 
ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง 

5. เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของโรงเรียนสาธิต 

6. เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาโรงเรียนสาธิต
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

7. เพื่อใหหนวยงานและหนวยงานที่เก่ียวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสาํหรับการสงเสริมสนบัสนนุ
การจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 
2. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545     
ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยใหยกเลิกกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งในกฎกระทรวงนี้ระบุ “การประกัน
คุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวน
เก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล โดยใหสถานศึกษาแตละแหงจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง
รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ใหสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแก
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ เพื่อสถานศึกษาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

2.2 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษามีแนวคิดวาตองเปนมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติไดจริง        

ประเมิน ไดจริง กระชับและจํานวนนอย แตสามารถสะทอนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได
จริง ขอมูล ที่ไดเกิดประโยชนในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ดังนั้น การกําหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเนน
ที่คุณภาพผูเรียน คุณภาพผูบริหารสถานศึกษา และคุณภาพครูมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
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และขอกําหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาในแตละระดับ 
กําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คือ ระดับกําลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี 
ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ ประเด็นพิจารณาและ
ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ     
ที่เนนเด็กเปนสําคัญ  

2.3 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 11 ก หนา 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 กลาวถึง “การประกันคุณภาพ 
การศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ 
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเก่ียวของและ 
สาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ 
เปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล โดยใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง
รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจํา  
ทุกป ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ 
และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง และจัดสง
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา พรอมกับประเด็นตางๆ ที่ตองการใหมีการประเมินผล และการ
ติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เก่ียวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษา แหงนั้น
ใหแก สมศ. เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ดําเนินการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและ
การติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือ หนวยงานที่
กํากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอไป สมศ. อาจจัดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานดําเนินการประเมินผล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพของผูเรียน ประกอบดวย 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักด ี    
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ืองนโยบาย        
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทาง     
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การใหเสรีภาพ
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ทางวิชาการ (Academic freedom) 2) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional autonomy) 
และ 3) ความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได (Accountability) ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยจึงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียน
สาธิตโดยมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ดวยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัด

ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเก่ียวของและ
สาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล 

 หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปนี้ 
 1) สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิพ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย 
 2) เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในครอบคลุมปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซึ่ง

สามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
 3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต ประกอบดวยการประกัน

คุณภาพระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวยั โดยเร่ิมใชในปการศึกษา 2562 
 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการดําเนินการตั้งแตการ

ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมินฯ จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถ
สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนดสะทอนการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ 

 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เปนการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่โรงเรียนสาธิต มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดไว จัดให
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ปฐมวัย ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง
รายงานผลการประเมินตนเองใหแกมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 

 4) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่กําหนดและเปนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเร่ืองกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.     
เพื่อไมใหเปนการทํางานซ้ําซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน 
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3.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีการดําเนินงาน      

ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้คุณภาพ ดังนี้ 

1) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนน
ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูป
รอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือ
คาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 

2) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี ้      
เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุวา ผลการ
ดําเนินงานไดก่ีขอไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน          
ใหถือวาได 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามที่ไดคณะหรือสถาบันดําเนินการ      
และกรรมการประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน 
โดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง 0-5 

เพื่อใหสอดคลองกับกรอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการ
บริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และดานการบริหารจัดการ และแนวทางการนํามาตรฐาน
การอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ พ.ศ. 2561 สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะเนน
พันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจดานอ่ืนๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปน
ตัวบงชี้ระดับคณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา
รวมทั้งการบริหารจัดการไดทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน  การอุดมศึกษา 
มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นไดทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 5 ของคูมือฉบับนี้  

3.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพสงผลใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จและนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย                 
ใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ       
โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนให
เกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ      
การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนดตัวบงชีแ้ละเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสาํหรับระดบั
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย ระบบประกันคุณภาพที่ใชสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล หนวยงานสนับสนุน ไปจนถึงระดับโรงเรียนสาธิต โดยจัดทําคูมือ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือ
หนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถ
ใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

3.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด      

และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูล
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และระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาปฐมวัย ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี             
มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผล
ตอคุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน          
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

 
4. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 ในป พ.ศ. 2561 สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
และระดับหนวยงาน ในการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิต เปน 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ปฐมวัย โดยมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561       
และเพิ่มเติมดานอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย ดําเนินการไปพรอมกัน หากเปนตัวบงชี้ที่เนน
กระบวนการจะตองมีการประเมินผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตัวบงชี้กระบวนการดังกลาวดวย ซึ่งได
กําหนดหลักการพัฒนาไว ดังนี ้
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย 4 องคประกอบ 
ไดแก องคประกอบที่ 1 ผลลัพธผูเรียน องคประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม องคประกอบที่ 3 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และองคประกอบที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ซึ่งตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะครอบคลุมเร่ือง 
การสงเสริม พัฒนานักเรียน การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนครูตอนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของครู สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด        
และแหลงเรียนรูตางๆ การดําเนินการตามมาตรฐาน ซ่ึงจะพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนเปนหลัก 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบที่ 1 คุณภาพของเด็ก องคประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม องคประกอบที่ 3 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และองคประกอบที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ        
ซึ่งตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะครอบคลุมเร่ือง การสงเสริม 
พัฒนาเด็ก การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนครูตอเด็กในระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของครู สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและแหลงเรียนรูตางๆ       
การดําเนินการตามมาตรฐาน ซึ่งจะพิจารณาพัฒนาการของเด็กเปนหลัก 
  
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ        

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
 5.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ดวยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวากระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง
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รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจํา   
ทุกป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงไดดําเนินการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในข้ึน โดยนําประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการนํามาตรฐาน
การอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ พ.ศ. 2561 รวมถึงทฤษฎีอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับระบบการประกันคุณภาพ         
มาประกอบการพิจารณาและวิเคราะหจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต 
ซึ่งในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย ไดนําทฤษฏีระบบการประกันคุณภาพ          
โดยนําปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ/ผลกระทบ (Output) มาอธิบายกระบวนการ       
การผลิตบัณฑิตและกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลตอการผลิตบัณฑิต รวมถึงกําหนด      
ใหมีการพัฒนาคุณภาพ ควบคุมติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจ
ใหกับผูใชบัณฑิต และสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของระดับหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย สงผลสะทอนตอผลการจัดการศึกษา            
ของโรงเรียนสาธิตไดอยางมีคุณภาพ เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มข้ึน โดยระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ มีข้ันตอน ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะหและทบทวน    
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

2. จัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดคาเปาหมายการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กําหนดปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาปฐมวัย  

3. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บหลักฐานตาม     
พันธกิจในรอบปการศึกษา (ระยะ 12 เดือน) ตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ องคประกอบการประกันคุณภาพ 
ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต 

4. ควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตระดับหลักสูตร 
คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย 2 คร้ัง/ป (ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2) รายงาน
ตอผูบริหารหนวยงาน และสภามหาวิทยาลัย 

5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย 

6. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
และดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ องคประกอบคุณภาพ           
ที่กําหนด ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย 

8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ปฐมวัย ตอผูบริหารหนวยงาน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

9. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       
มาวางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รวมถึงปรับปรุงการดําเนินงานนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

10. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน            
และระดับการศึกษาปฐมวัย เสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

11. เตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  
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 5.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมี
การประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล ใหคําปรึกษาและใหการสนับสนุน สงเสริมซึ่งกันและกัน โดยกลไก         
ที่สําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเพื่อใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สาธิต ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย ไดแก 

 1.1 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบงออกเปน 2 ระดับ คือ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ มีดังนี้ 

  1.1.1 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับโรงเรียนสาธิต
ประกอบดวย รองอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ผูอํานวยการกอง ตัวแทนผูดูแลงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของแตละระดับ และเจาหนาที่ดูแลงานประกันคุณภาพของโรงเรียนสาธิต เปนตน  

  1.1.2 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู อํานวยการ             
รองผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาระดับชั้น หัวหนากลุมสาระการเรียนรู        
และเจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่วิชาการของโรงเรียนสาธิตฝายการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนตน 

    
  1.1.3 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย ที่ปรึกษาอธิการบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการโรงเรียน 
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาระดับชั้น ครูผูสอนปฐมวัย ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย และเจาหนาที่ธุรการ 
เจาหนาที่วิชาการของโรงเรียนสาธิตฝายการศึกษาปฐมวัย เปนตน 

  โดยคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในชุดนี้มีหนาที่พัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานนั้นๆ รวมพิจารณากําหนดแผนดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา กํากับดูแล สงเสริมสนับสนุน          
และใหคําปรึกษาในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน รวมถึงภารกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

 1.2 คณะกรรมการผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อเปนผูรับผิดชอบดําเนินงานรายตัวบงชี้ที่เก่ียวของกับหนวยงาน จัดทํา
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาหรือคูมือแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ตั้งแตระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนสาธิต 

3. จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ใหกับครู บุคลากร และนักเรียน อยางตอเนื่อง  

4. พัฒนาระบบเครือขายของฐานขอมูลกลางและระบบรายงาน เพื่อรับสงและปอนกลับขอมูล
ใหกับระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย 
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6. แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ปฐมวัย และโรงเรียนสาธิต เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติในการ
ประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีข้ันตอนดังนี้   

การเตรียมการของหนวยรับการประเมิน กอนการตรวจเย่ียมของผูประเมิน 
1) การเตรียมรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 

1) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนด 

2) จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 
 2.1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่

นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง 

 2.2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดใน 2 แนวทาง คือ 1) จัดเอกสาร   
ใหอยูในที่อยูปกติตามสวนงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใดสวนงานไหน       
ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร 2) นําเอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหองทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดให
เปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยมกวาแนวทางแรก เพราะ
สามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว 

2)  การเตรียมบุคลากร 
1) การเตรียมบุคลากรในแตละสวนงาน ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1.1) ทําความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ การประเมิน

คุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 
 1.2) ทําความเขาใจกับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ 

โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 
 1.3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสรางความกระจางในการ

ดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร 
 1.4) สรางความตระหนักใหบุคลากรทุกคนวาการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจําของ     

ทุกคนที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 
2) การเตรียมบุคลากรเพื่อเปนผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลากร 

จํานวน 1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งนี้        
ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 

 2.1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด รวมถึงทําความเขาใจ   
ในภารกิจของหนวยรับการประเมินและมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถใหขอมูลตอผูประเมินรวมทั้งตองรู          
วาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไมสามารถตอบได   

 2.2) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอกสวนงาน    
วาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกําหนด 

 2.3) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถประสานงาน
แกไขไดทันที 

3) การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน 
 1) หองทํางานของคณะผูประเมิน 
  1.1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมากโดยเปนหอง 

ที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 
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  1.2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเคร่ืองเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ      
ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 

  1.3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง 
  1.4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
  1.5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอ่ืนใดเพิ่มเติม 
 2) หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปนการเฉพาะ       

ใหเหมาะสมกับการใชงาน 
4) การดําเนินการของสวนงานรับการประเมินระหวางการตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินคุณภาพ 
 1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง

วัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
 2) ระหวางการตรวจเยี่ยม ใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามปกติ แตเตรียมพรอมสําหรับ      

การนําคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณ    
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

 3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับบุคคล
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน ตลอดจน
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงานสวน
หนึ่งอยูอํานวยความสะดวก 

 5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

5) การดําเนินการของสวนงานรับการประเมินภายหลังการประเมินคุณภาพ 
 1) ผูบริหารระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนสาธิต      

รวมทั้งผูเก่ียวของนําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผน
พัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไข
จุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ กําหนดเวลาเร่ิมตนจนถึงเวลา
สิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น เพื่อใหสามารถ
ติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 

 2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสวนงานชื่นชม
ผลสําเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

 3) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนสาธิต ควรใหขอมูล
ยอนกลับแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป 
 
เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
นอยกวารอยละ 60.00 ระดับกําลงัพัฒนา 
รอยละ 60.00-69.99 ระดับปานกลาง 
รอยละ 70.00-79.99 ระดับด ี
รอยละ 80.00-89.99 ระดับดีเลิศ 
รอยละ 90.00 ข้ึนไป ระดับยอดเยี่ยม 
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บทที่ 3  
นิยามศัพท 

 

ครูผูสอน หมายถึง ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาและมีภาระงานที่รับผิดชอบปฏิบัติการสอนในรายวิชา    
ที่มอบหมาย การดูและนักเรียนและปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย การนับจํานวนครูผูสอน ใหนับครูผูสอน
ที่มีรายชื่อ ณ สิ้นปการศึกษาตามประกาศของโรงเรียนสาธิต 

บุคลากร หมายถึง เจาหนาที่สายสนับสนุนที่ปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่มอบหมายในโรงเรียนสาธิต 

ผูบริหารโรงเรียนสาธิต หมายถึง ที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ปรึกษาผูอํานวยการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวย
ผูอํานวยการ 

ครูตนแบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูผูสอนของ
โรงเรียนสาธิตอยางตอเนื่องและผานการประเมินเปนครูตนแบบการจัดการเรียนรูในระดับปฐมวัยและ    
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดองคความรูได 

นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู และการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยครอบคลุมตั้งแตทารกแรกเกิดถึง 6 ป หรือกอนเขาเรียนประถมศึกษาปที่ 1 ที่ใชชื่อหลากหลายรวม
ทุกสังกัดในประเทศไทย ไดแก โรงเรียนอนุบาลสาธิตในมหาวิทยาลัย 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการอานและเขียน ดานการสื่อสารภาษาไทย และการสื่อสาร
ดวยภาษาอังกฤษ ดานการคิดคํานวณและกระบวนการทางวิทยาศาสตร และผลงานการสรางสรรคสิ่งใหมๆ 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในแตละปในดาน
ความรูความเขาใจ และทักษะตางๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน 
และความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

ผลการประเมิน O-NET ของนักเรียน หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ ประจําปการศึกษา    
ที่รับการประเมิน ประกอบดวย 4 รายวิชา ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตรและวิชา
ภาษาอังกฤษ  

การพัฒนางานวิจัย หมายถึง การสงเสริม สนับสนุน ใหครูผูสอนและบุคลากรสรางและพัฒนางานวิจัยให
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาและทิศทางยุทธศาสตรราชภัฏพัฒนาทองถ่ิน 
ตลอดจนการสรางขวัญและกําลังใจตอนักวิจัยอยางเหมาะสม 

นวัตกรรมจัดการเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมโดยการนําเอาสิ่งใหมๆ ซึ่งอาจอยูในรูปของ
ความคิดใหมๆ และวิธีการปฏิบัติใหมๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว
ประหยัดเวลา และชวยสงเสริมใหกระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน การสอน
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน การใชอินเตอรเน็ต เปนตน  
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การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาส ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธที่ดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการ
ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู
และนําผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการบริหารและพัฒนาครูผูสอนและบุคลากรอยางเหมาะสมทั้งในดานความรอบรูในเนื้อหา เทคนิค
การสอน การใชสื่อการสอนที่ทันสมัย การวัดและประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชีว้ดั
ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และยุคสมัยของผูเรียน และการสรุปบทเรียนจากการสอนของ
ครูผูสอน นอกจากนี้ ตองมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนควบคูไปกับการพัฒนาครูผูสอนเพื่อใหการจัด
การศึกษาดําเนินไปอยางราบร่ืน รวดเร็ว 

กระบวนการทางความคิดของสมองสวนหนา (EF: Executive Functions) หมายถึง ทักษะสมองเพื่อชีวิต
ที่สําเร็จ คือ กระบวนการทํางานของสมองสวนหนาของมนุษยทุกคน ที่ใชในการกํากับความคิด ความรูสึก
และการกระทํา เพื่อใหบรรลุสูเปาหมายที่ตั้งไว 

งานสรางสรรค หมายถึง สื่อการสอน ชุดการสอน เอกสารประกอบการสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
บทความทางวิชาการ 

เชี่ยวชาญวิทย – คณิต หมายถึง เด็กปฐมวัย เปนนักสํารวจธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรอบตัว มีความรู
คณิตศาสตรพื้นฐาน ออกแบบวิศวกรรมจากสิ่งแวดลอมรอบตัวโดยใชเทคโนโลยีได 

ภาษาอังกฤษเกงกลา หมายถึง นักเรียนใชภาษาอังกฤษสื่อสารตามสถานการณที่พบในชีวิตประจําวันได
เหมาะสมกับวัย 

กิริยางามสงา หมายถึง เด็กปฐมวัยแตงกายเรียบรอย มีความเคารพครู ผูปกครองและผูใหญ ไหวสวย       
พูดสุภาพ รูจักใชคําวา สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษไดเหมาะสม 

จิตอาสาเพ่ือสวนรวม หมายถึง เด็กปฐมวัยมีจิตใจที่เปนผูให เชน ใหสิ่งของ ใหเงิน ใหความชวยเหลือ       
ใหเวลา ใหแรงกาย ใหความคิด ซึ่งเปนการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี เพื่อเผื่อแผ ใหกับสวนรวม 
 
แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานศึกษาตองกําหนดนโยบายดานเด็กปฐมวัย       
ไวดังนี้ 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนตองไดรับการพัฒนาอยางรอบดาน อยางมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย 
และตอเนื่อง 

2. การพัฒนาเด็กตามขอ 1 ตองจัดใหเปนระบบและมีความสัมพันธระหวางกัน โดยบูรณาการ
ชัดเจนระหวางหนวยงานราชการ และที่ไมใชราชการ ระหวางวิชาชีพที่สัมพันธกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และระหวางระดับตางๆ ของการบริหารราชการแผนดินจากระดับชาติ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

3. มีทรัพยากรเพียงพอแกการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบาย ขอ 1 
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บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กรอบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
ประกอบดวย ผลลัพธดานผูเรียน การวิจัยและนวัตกรรม กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี 4 องคประกอบ 11 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

องคประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

1. ผลลัพธผูเรียน 1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเรียน เกณฑมาตรฐาน 8 ขอ 
1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียน เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

2. การวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.1 ระบบการพัฒนางานวิจยัและ
นวัตกรรม 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

2.2 ผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรค
สงเสริมการเปนศูนยฝกปฏิบตัิการและ
การวิจัยตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถ่ิน
ที่เกิดจากความรวมมือของภาครัฐและ
เครือขายพันธมิตร 

รอยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคสงเสริมการเปนศูนย
ฝกปฏิบัติการและการวิจัย
ตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถ่ิน
ที่เกิดจากความรวมมือของ
ภาครัฐและเครือขายพันธมิตร 

2.3 รอยละของคาเฉลี่ยคะแนนผลการ
ประเมิน O-Net ของนักเรียนในโรงเรียน 

คะแนนรอยละของคาเฉลี่ย
คะแนนผลการประเมนิ O-Net 
ของนักเรียนในโรงเรียน 

3. กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

3.1 การบริหารของโรงเรียนเพื่อการ
กํากับติดตามผลลพัธตามพนัธกิจและ   
อัตลักษณ 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

3.2 ระบบการพัฒนาครูและบุคลากร เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
3.3 ระบบการบริหารงานการประกัน
คุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

3.4 อัตลักษณนักเรียนโรงเรียนสาธิต เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
4. กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

4.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ของครูผูสอนที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

4.2 ครูตนแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

คะแนนรอยละครูตนแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ระดบั
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 



ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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องคประกอบท่ี 1 ผลลพัธผูเรียน 

 ผลการเรียนรูที่เปนคุณภาพของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบดวยความสามารถ      
ในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตางๆ การสรางผลงาน การใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่เปน
คานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทยการยอมรับที่จะอยูรวมกันบน
ความแตกตางและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  
 
ตัวบงชี้      จํานวน  2  ตัวบงชี้  คือ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 1.2  คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ชนิดของตัวบงชี้    ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเรียน หมายถึง 
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด      

ในแตละระดับชั้น  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สามารถคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณา

อยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา
อยางมีเหตุผล ตามวัย 

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเอง     
และการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ไปใชในชีวิตจริง      
เชน โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต เปนตน 

4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู การสื่อสาร         
การทํางาน อยางสรางสรรค  

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความกาวหนา เชน ผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 

6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึนการ
ทํางานหรืองานอาชีพ 
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เกณฑมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1. ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียน ระดับดี ตามที่โรงเรียนดําเนินการประเมิน           

ที่เหมาะสมตามระดับชั้น  
2. ผูเรียนมีความสามารถดานการสื่อสารภาษาไทย และการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษระดับดี 

ตามที่โรงเรียนดําเนินการประเมินที่เหมาะสมตามระดับชั้น  
3. ผูเรียนมีความสามารถในดานการคิดคํานวณและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระดับดีตาม      

ที่โรงเรียนดําเนินการประเมินที่เหมาะสมตามระดับชั้น  
4. ผู เรียนมีผลงานการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แกปญหาและนําไป
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ ตามที่โรงเรียนดําเนินการประเมินที่เหมาะสมตามระดับชั้น  

5. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสมปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพ ตามที่โรงเรียนดําเนินการประเมินที่เหมาะสมตามระดับชั้น 

6. ผูเรียนมีผลการเรียนกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจ และทักษะ
ตางๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง ตามที่โรงเรียนกําหนด 

7. คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 50 ข้ึนไป 3 กลุมสาระการเรียนรู 
8. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม และมีการนําไปใชและเผยแพร 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการได 
1-4 ขอ 

ดําเนินการได 
5 ขอ 

ดําเนินการได 
6 ขอ 

ดําเนินการได 
7 ขอ 

ดําเนินการได 
8 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2    คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

ชนิดของตัวบงชี้    ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน หมายถึง ลักษณะที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน อันเปน

คุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี
ความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองดีตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ดานการศึกษา 4 ประการ คือ มี
ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทํา มีอาชีพ และเปนพลเมืองดี รวมทั้งการ
เปนคนที่มีสุขภาพดี 
 
เกณฑมาตรฐาน 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
1. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ดานการศึกษา 

4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทํา มีอาชีพ และเปน
พลเมืองดี ระดับดีเปนแบบอยางได ตามที่สถานศึกษาดําเนินการประเมินที่เหมาะสมตามระดับชั้น        
(แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ หนา 14 – 16 ) 

2. ผู เรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทยตามพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 คือ “สืบสาน รักษา ตอ
ยอด” ระดับดี ตามที่สถานศึกษาดําเนินการประเมินที่เหมาะสมตามระดับชั้น (แนวทางการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย
การศึกษาพิเศษ หนา 14 – 16 ) 

3. ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ระดับดี ตามที่สถานศึกษา
ดําเนินการประเมินที่เหมาะสมตามระดับชั้น (แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ หนา 14 – 16 ) 

4. ผูเรียนมีน้ําหนักสวนสูง ตามที่สถานศึกษาดําเนินการประเมินที่เหมาะสมตามระดับชั้น       
(แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ หนา 14 – 16 ) 

5. ผูเรียนมีจิตอาสาอยูในระดับดีตามที่สถานศึกษาดําเนินการประเมินที่เหมาะสมตามระดับชั้น 
(แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ หนา 14 – 16 ) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรม 

การวิจัยและนวัตกรรม เปนสวนสําคัญที่สนับสนุนให โรงเรียนจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย          
ที่กําหนดไว เตรียมความพรอมนําเด็กสูเปาหมายไทยแลนด 4.0 โรงเรียนจึงเปนแหลงสงเสริม บมเพาะครู    
และบุคลากรเปนนักวิจัย หรือเปนผูสราง พัฒนานวัตกรรม ที่สงผลผู เรียนเปนนักวิจัยรุนจิ๋ว หรือ             
นักยุวนวัตกร ที่ไดรับการฝกฝนการเปนนักคิดสรางสรรค การศึกษา รวบรวมขอมูล การใชกระบวนการทาง
วิจัยลงมือปฏิบัติจริง การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก การสรางโอกาสและเวทีสําหรับนักวิจัยและ      
นักนวัตกรรม 
 
ตัวบงชี้      จํานวน  3  ตัวบงชี้  คือ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบงชี้ที่ 2.2  ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสงเสริมการเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการ

วิจัยตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถ่ินที่เกิดจากความรวมมือของภาครัฐและ
เครือขายพันธมิตร 

ตัวบงชี้ที่ 2.3  รอยละของคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมิน O-NET ของนักเรียนในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2562 : 23 

ตัวบงชี้ที่ 2.1   ระบบการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงชี้    กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
วิจัยและนวัตกรรม คือ การสงเสริม สนับสนุน และกํากับใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  

กลไกการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม จึงตองมีการ วางแผน สงเสริม สนับสนุน ดําเนินการวิจัย              
การเผยแพร และการสรางสรรคนวัตกรรมที่สอดคลองกับทิศทางยุทธศาสตรราชภัฏพัฒนาทองถ่ินและการ
พัฒนาประเทศ ตลอดจนการสรางขวัญและกําลังใจตอนักวิจัยอยางเหมาะสม 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมใหกับครูผูสอนและบุคลากร อยางนอย  
ปละ 1 คร้ัง 

2. มีโครงการเก่ียวกับการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมสําหรับครูผูสอน ผูบริหาร บุคลากร         
และผูเรียน อยางนอย 2 โครงการตอปงบประมาณ โดยงบประมาณรายได หรืองบประมาณแผนดินหรือ
เครือขายพันธมิตร 

3. มีกลไกการ Coaching โดยผูเชี่ยวชาญเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูวิจัยและนวัตกรรม 
4. มีศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัยตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถ่ิน เพื่อใหครูผูสอนและบุคลากร

ไดใชเปนแหลงฝกฝนทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตอการสรางงานวิจัย
และนวัตกรรม 

5. มีการสนับสนุน สงเสริมใหครู บุคลากรและเครือขายในทองถ่ินไดนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2   ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสงเสริมการเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัย
ตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถิ่นที่เกิดจากความรวมมือของภาครัฐและเครือขาย
พันธมิตร 

ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 โรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถานที่                
ฝกประสบการณทางวิชาชีพครูของนักศึกษาครู หรือเปนโรงเรียนตัวอยางดานการสอน หรือการบริหาร
จัดการ จึงจําเปนที่โรงเรียนตองสรางตนแบบ สรางงานวิจัย นวัตกรรมดานการเรียนการสอน พรอมกับจัดทํา
แผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง          
กับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการการสรางพันธมิตรดานวิชาการและการสนับสนุน
งบประมาณจากเครือขายถือวาเปนโครงการที่ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไดประการหนึ่ง  
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสงเสริมการเปนศูนยฝกปฏิบัติการและ
การวิจัยตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถ่ินที่เกิดจากความรวมมือของภาครัฐและเครือขายพันธมิตร            
ใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 10 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสงเสริมการเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัย
ตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถ่ินที่เกิดจากความรวมมือของภาครัฐและเครือขายพันธมิตร ตามสูตร 
 
 
 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสงเสริมการเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัย
ตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถ่ินที่เกิดจากความรวมมือของภาครัฐและเครือขายพันธมิตร x 100 

 จํานวนครูของโรงเรียนสาธิตทั้งหมด 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

 
 

รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสงเสริมการเปนศูนยฝก
ปฏิบัติการและการวิจัยตนแบบใหกับโรงเรยีนในทองถ่ินท่ีเกิดจาก

ความรวมมือของภาครัฐและเครือขายพันธมิตร 
x 5 

 10 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3   รอยละของคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมิน O-NET ของนักเรียนในโรงเรียน 

ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

ไดรับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาเพิ่มข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรูที่มีการทดสอบทุกระดับชั้นที่
ทดสอบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงรอยละของคาเฉลี่ยผลการประเมิน O-NET ของนักเรียนในโรงเรียน ใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 50 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 
 
แปลงคารอยละที่ไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด = 
 รอยละของคาเฉลี่ยผลการประเมิน O-NET ของนักเรียนใน

โรงเรียน x 5 
 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

26 : คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถมัภ พ.ศ. 2562 

องคประกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   โรงเรียนดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานขอมูลสารสนเทศ 
ดานสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู โดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
อยางเปนระบบ เพื่อสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ตัวบงชี้     จํานวน  4  ตัวบงชี้  คือ 

ตัวบงชี้ที่ 3.1  การบริหารของโรงเรียนเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพนัธกิจและอัตลักษณ 
ตัวบงชี้ที่ 3.2  ระบบการพัฒนาครู และบุคลากร  
ตัวบงชี้ที่ 3.3  ระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.4  อัตลักษณนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1   การบริหารของโรงเรียนเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและอัตลักษณ 

ชนิดของตัวบงชี้    กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

โรงเรียนมีพันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรอบรูในสาระการเรียนรู     
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา การปลูกฝงบมเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงคใหผูเรียน
เปนคนดีมีคุณธรรม เปนพลเมืองดีของชาติและพลโลก รวมทั้งเสริมสรางทักษะ สมรรถนะของผูเรียน         
ใหพรอมเปนมนุษยในสังคมปจจุบันและอนาคตไดอยางเปนสุข ในการดําเนินการตามพันธกิจหลักนั้น
โรงเรียนจําเปนตองจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงาน ของโรงเรียนใหสอดคลอง              
กับเปาหมายตามแผนจัดการศึกษาของชาติและมหาวิทยาลัยที่สังกัด ตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร 
งบประมาณ สถานที่และสภาพแวดลอม ความเสี่ยง การจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม    
พันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

เกณฑมาตรฐาน 
1. โรงเรียนกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ ที่กําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานไวอยางชัดเจน สอดคลองกับขอมูลสารสนเทศตามบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน 
ทองถ่ิน วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาตินโยบาย รัฐบาล มหาวิทยาลัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ครอบคลุมการพัฒนางานวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อํานวยการบริหารงานของโรงเรียน 

2. โรงเรียนมีการถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธสูการปฏิบัติแกครูผูสอนและ
บุคลากร ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียน
ผานการประชุมชี้แจง สื่อสารทางสังคมออนไลน เว็บไซต สื่อสิ่งพิมพ รวมทั้งจัดใหมีการกํากับติดตามการ
สงเสริม การสนับสนุน ทีมงานใหมีพลังขับเคลื่อนแผนงานโครงการใหบรรลุเปาหมาย 

3. โรงเรียนมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะห และระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียนและ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. มีการประเมินการบริหารโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ         
โดยผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน ผูสงมอบ ความรวมมือ และผูมีสวนไดเสีย  

5. โรงเรียนมีการกํากับติดตาม การสงเสริม การสนับสนุนใหทุกระดับการศึกษามีการดําเนินการ 
จัดการความรูจากการปฏิบัติงานของครูผูสอนและบุคลากรในโรงเรียน เปนบทสรุปการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงาน 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2   ระบบการพัฒนาครูและบุคลากร  

ชนิดของตัวบงชี้    กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาครูผูสอนและ
บุคลากรอยางเหมาะสมทั้งดาน ทั้งในดานความรอบรูในเนื้อหา เทคนิคการสอน การใชสื่อการสอนที่ทันสมัย 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชีว้ัดตามหลักสูตรสถานศึกษา และยุคสมัย
ของผูเรียน ที่ใหโอกาสใหผูเรียนและผูสอน ผูนิเทศการสอน ไดสะทอนคิดเพื่อการปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอน และการสรุปบทเรียนจากการสอนของครูผูสอน นอกจากนี้ ตองมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ควบคูไปกับการพัฒนาครูผูสอนเพื่อใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางราบร่ืน รวดเร็ว  

เกณฑมาตรฐาน 
1. โรงเรียนมีโครงการการบริหารและการพัฒนาครูผูสอนและบุคลากรที่สอดคลองกับเปาหมาย

การจัดการศึกษาของโรงเรียนและความตองการของครูผูสอนและบุคลากรอยางตอเนื่อง เปนระบบ 
2. โรงเรียนมีการกํากับติดตามการบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหเปนไปตามกิจกรรม    

ที่กําหนด 
3. โรงเรียนจัดใหมีสวัสดิการสรางเสริมสุขภาพที่ดี และสรางขวัญกําลังใจ วัฒนธรรม ใหครูผูสอน

และบุคลากรมีความรักและรูสึกเปนเจาขององคกรและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนมีระบบติดตาม Coaching and Mentoring ใหครูผูสอนและบุคลากรนําความรูและ

ทักษะที่ไดจากการพัฒนาไปใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน หรือ การทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
5. โรงเรียนมีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการการบริหารและพัฒนาครูผูสอนและบุคลากร

และนําผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงสมรรถนะของครูผูสอนและบุคลากรอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3   ระบบการบริหารงานการประกนัคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติ
ภารกิจหลักอยางเปนระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว โดยมีการกํากับติดตาม และการประเมินผล         
และรายงานมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อใหผูใชบริการเชื่อมั่นวา จะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวน    
ตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวในหลักสูตร  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. โรงเรียนมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจของโรงเรียน 

2. เปดโอกาสใหชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
3. โรงเรียนมีการกํากับติดตามสงเสริม สนับสนุนใหทุกระดับการศึกษาในโรงเรียนมีการดําเนินงาน

ดานการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที่โรงเรียนกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

4. โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการ และกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบ 
5. โรงเรียนนําผลการประเมินคุณภาพภายในที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
6. โรงเรียนนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 - 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.4   อัตลักษณนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 อัตลักษณ ( Identity) หมายถึง ผลที่ เ กิด ข้ึน กับนักเ รียนตามปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ            
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานายการบริหาร
โรงเรียนซ่ึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กําหนดอัตลักษณ คือ 
เชี่ยวชาญวิทย – คณิต ภาษาอังกฤษเกงกลา กิริยางามสงา จิตอาสาเพื่อสวนรวม 
 เชี่ยวชาญวิทย – คณิต หมายถึง นักเรียนมีผลงานที่แสดงถึงความรู เจตคติ และการปฏิบัติใน
ลักษณะ การนําหลักการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร นํามาออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อสรางสรรค
ผลิตภัณฑหรือ วิธีการเชื่อมโยงสูการดํารงชีวิตโดยใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ 
 ภาษาอังกฤษเกงกลา หมายถึง นักเรียนใชภาษาอังกฤษสื่อสารตามสถานการณที่พบใน
ชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกับวัย 
 กิริยางามสงา หมายถึง นักเรียนแตงกายเรียบรอย มีความเคารพครู ผูปกครองและผูใหญ ไหวสวย 
พูดสุภาพ รูจักใชคําวา สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษไดเหมาะสม 
 จิตอาสาเพื่อสวนรวม หมายถึง นักเรียนมีจิตใจที่เปนผูให เชน ใหสิ่งของ ใหเงิน ใหความชวยเหลือ
ใหเวลา ใหแรงกาย ใหความคิด ซึ่งเปนการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมีเพื่อเผื่อแผ ใหกับสวนรวม 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. นักเรียนมีผลงานที่แสดงถึงการนําความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร            
การออกแบบเชิงวิศวกรรม และเทคโนโลยี 

2. นักเรียนเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร ไมนอยกวารอยละ 65 ของ
นักเรียนที่จบการศึกษาข้ันพื้นฐานแผนการเรียนวิทย-คณิต 

3. นักเรียนใชภาษาอังกฤษสื่อสารตามสถานการณที่พบในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกับวัยไดไม
นอยกวารอยละ 75 ของนักเรียนแตละระดับชั้นตามที่โรงเรียนกําหนด 

4. นกัเรียนแตงกายเรียบรอย มีความเคารพครู ผูปกครองและผูใหญ ไหวสวย พูดสุภาพรูจักใชคํา
วาสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษไดเหมาะสมรอยละ 80 ของนักเรียนแตละระดับตามที่โรงเรียนกําหนด 

5. นักเรียนมีจิตอาสา ไมนอยกวารอยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด 
 
เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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องคประกอบท่ี 4   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 การจัดการเรียนการสอนเปนกลไกสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนซึ่งจะบงบอกถึงคุณภาพ การ
จัดการศึกษา ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่ยอมรับกันวาสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยาง
แทจริง เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเนนที่การปฏิบัติ (Active Learning) เพื่อให 
ผูเรียนเรียนรูผานกระบวนการคิดและการปฏิบัติที่นําไปสูการเรียนรูที่ลึกซึ้งและคงทน มาตรฐานดานการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนคุณภาพที่การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งความสามารถในการนําไปประยุกตใชในชีวิต การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผูเรียน อยางเปนระบบและการนําผลมา
พัฒนาผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง 
 
ตัวบงชี้      จํานวน  2  ตัวบงชี้  คือ 

ตัวบงชี้ที่ 4.1   การจัดเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูผูสอนที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสตูรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 4.2   ครูตนแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1   การจัดเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูผูสอนที่สอดคลองกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา        

สรางโอกาส ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธที่ดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลที่ไดมาใหขอมูล
ปอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู
โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝก
ทักษะ การรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูลและสรุปองคความรู การประยุกตใช การนําเสนอผลงาน และ
การประเมินผลงานของตนและนําไปสูการพัฒนาสังคม โดยการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การคิด 
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได   

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู มีการใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนได
แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย   

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเนนการมี
ปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข   

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน มีการตรวจสอบ     
และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเคร่ืองมือ และวิธีการวัดและ
ประเมินผล ที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใช
พัฒนาการเรียนรู   

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูครู    
และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพื่อนําไปใช      
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
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เกณฑมาตรฐาน 
1. จัดการเรียนรูผานการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ที่สรางโอกาสให
ผูเรียนไดแสวงหารวบรวมความรูดวยตนเองอยางหลากหลายชองทาง การจัดระบบขอมูล ผานการคิดอยาง
เปนระบบ การสรางสถานการณเพื่อใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช และการกลาแสดงออกนําเสนอผลงาน
ที่หลากหลายรูปแบบและสรางสรรค การประเมินผลงานตนเองและการนําผลงานสูการพัฒนาสังคมและมี
ผลผลิตจากการสอนเชิงประจักษ  

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินที่เอ้ือตอการเรียนรู  
3. ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผล          

ที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียนใหเกิด
การพัฒนาเต็มศักยภาพ  

4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  
5. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชพีระหวางครูและผูเก่ียวของเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ครู และผูเก่ียวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2   ครูตนแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
ครูถือเปนกลไกขับเคลื่อนคุณภาพที่สําคัญที่สุดในระบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครูสงผล

โดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนซึ่งการพัฒนาครูใหเกิดประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองอาศัย
ความตอเนื่อง เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการและเปาหมายสําคัญที่กําหนดไวในมาตรฐาน
หลักสูตร และตัวชี้วัด รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู การใชสื่อและแหลงการเรียนรูและแนวทางการวัด
ประเมินผลการเรียนรู ใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ของหลักสูตร ใหครบถวนทุกดาน         
การตระหนักถึงความสําคัญในการสรางครูตนแบบ (Master Teacher) เพื่อใหครูตนแบบ เปนตนแบบการ
จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดองคความรู จากครูตนแบบไปสูครูกลุมเปาหมายใน
ทองถ่ินที่ตั้ง ตลอดจนรวมกันสรางเครือขายครูตนแบบใหกวางขวาง 

เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของครูตนแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 25 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของครูตนแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามสูตร 

 จํานวนครูตนแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
x 100 

 จํานวนครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสาธิตท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
 
 

รอยละของครตูนแบบการจัดการเรียนการสอน 
แบบ Active Learning ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน x 5 

 25 
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บทที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัการศึกษาปฐมวัย 

กรอบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ) ระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการ
จัดการ และการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ มี 4 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

องคประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

1. คุณภาพของเด็ก 1.1 พัฒนาการของเด็ก เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
2. การวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.1 ระบบการพัฒนางานวิจยัและ
นวัตกรรม 

เกณฑการประเมิน 5 ขอ 

2.2 จํานวนโครงการสรางสรรคหรือ
งานวิจยัที่สงเสริมการเปนศูนยฝก
ปฏิบัติการและการวิจัยตนแบบใหกับ
โรงเรียนในทองถ่ินที่เกิดจากความรวมมือ
ของภาครัฐและเครือขายพันธมิตร 

จํานวนโครงการสรางสรรคหรือ
งานวิจยัที่สงเสริมการเปนศูนยฝก
ปฏิบัติการและการวิจัยตนแบบ
ใหกับโรงเรียนในทองถ่ินที่เกิดจาก
ความรวมมือของภาครัฐและ
เครือขายพันธมิตร 

3. กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

3.1 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย  

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

3.2 ระบบการพัฒนาครูและบุคลากร เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
3.3 ระบบการบริหารงานการประกัน
คุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

3.4 อัตลักษณนักเรียนโรงเรียนสาธิต เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
4. กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

4.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ของครูผูสอนที่
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชีว้ัดตาม
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

4.2 ครูตนแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ระดับการศึกษา
ปฐมวัย 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
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องคประกอบท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 

 เด็กปฐมวัยตองไดรับการพัฒนาอยางรอบดาน อยางมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และตอเนื่อง 
ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา รวมทั้งความคิดสรางสรรคและกระบวนการทางความคิด 
ในสมองสวนหนา (EF: Executive Functions) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เด็กตองเกิดการพัฒนาและเรียนรู
อยางมีความสุข โดยการปฏิบัติตอเด็กทุกคนอาศัยหลักศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การมีสวนรวม การเปนที่
ยอมรับของผูเก่ียวของกับเด็ก การพัฒนาดังกลาวตองจัดใหเปนระบบและมีความสัมพันธระหวางกัน ทั้งหมด
นี้เพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ  
 
ตัวบงชี้      จํานวน  1  ตัวบงชี้  คือ 
 ตัวบงชี้ที่ 1.1  พัฒนาการของเด็ก 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1   พัฒนาการของเด็ก 

ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
ผลพัฒนาการเด็กในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  
1. มีพัฒนาการดานรางกาย มีสุขนิสัยที่ดี มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน เคลื่อนไหว

รางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือ และตาประสานสัมพันธไดดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและ
ปฏิบัติจนเปนนิสัย ปฏิบัติตนตามขอตกลง เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด 
และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย   

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับยั้ง    
ชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ่ืน มีความมั่นใจ 
กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่สถานศึกษากําหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กชวยเหลือตนเอง    
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม     
ในหองเรียนและนอกหองเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมี       
สัมมาคารวะกับผูใหญ เปนตน เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได โดยปราศจากการใชความรุนแรง  

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สามารถสื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 
สนทนาโตตอบ และเลาเร่ืองใหผูอ่ืนเขาใจ ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และเลาเร่ืองที่ตนเองอาน
ไดเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ รวมทั้ง
กระบวนการทางความคิดในสมองสวนหนา (EF: Executive Functions) ที่เก่ียวของกับการคิด ความรูสึก 
และการกระทํา ไดแก การคิดไตรตรอง การยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ การยืดหยุนทางความคิด       
การวางแผน ตั้งเปาหมาย ดวยความมุงมั่นตั้งใจ เพื่อความสําเร็จในชีวิต  
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เกณฑมาตรฐาน 
1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย ผานเกณฑมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาปฐมวัย (มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561 หนา 64 - 66 ขอ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ข 
– 3.3 ข) 

2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ผานเกณฑมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย (มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561 หนา 67 ขอ ตัวชี้วัดที่ 3.4. ข) 

3. เด็กแสดงการชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ        
พ.ศ. 2561 หนา 70 ขอ ตัวชี้วัดที่ 3.6.3 ข) 

4. เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ผานเกณฑมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ปฐมวัย (มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561 หนา 71 ขอ ตัวชี้วัดที่ 3.7 ข) 

5. เด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพ
สิทธิรูหนาที่ รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต ผานเกณฑมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  (มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแหงชาต ิพ.ศ. 2561 หนา 68 ขอ ตัวชี้วัดที่ 
3.6.1 ข , 3.6.2 ข , 3.6.4 ข) 

6. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ผานเกณฑมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย  (มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561 หนา 70 ขอ ตัวชี้วัดที่ 3.5 ข) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการได 

1-2 ขอ 
ดําเนินการได 

3 ขอ 
ดําเนินการได 

4 ขอ 
ดําเนินการได 

5 ขอ 
ดําเนินการได 

6 ขอ 
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องคประกอบท่ี  2  การวิจัยและนวัตกรรม 

 การวิจัยและนวัตกรรม เปนสวนสําคัญที่สนับสนุนให โรงเรียนจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย         
ที่กําหนดไว เตรียมความพรอมนําเด็กสูเปาหมายไทยแลนด 4.0 โรงเรียนจึงเปนแหลงสงเสริม บมเพาะครู
และบุคลากรเปนนักวิจัย หรือเปนผูสราง พัฒนานวัตกรรม ที่สงผลผู เรียนเปนนักวิจัยรุนจิ๋ว หรือ             
นักยุวนวัตกร ที่ไดรับการฝกฝนการเปนนักคิดสรางสรรค การศึกษา รวบรวมขอมูล การใชกระบวนการทาง
วิจัยลงมือปฏิบัติจริง การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก การสรางโอกาสและเวทีสําหรับนักวิจัยและ      
นักนวัตกรรม 
 

ตัวบงชี้     จํานวน  2  ตัวบงชี้  คือ 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 จํานวนโครงการสรางสรรคหรืองานวิจัยที่สงเสริมการเปนศูนยฝกปฏิบัติการ   

และการวิจัยตนแบบระดับปฐมวัยใหกับโรงเรียนในทองถ่ินที่เกิดจากความ
รวมมือของภาครัฐและเครือขายพันธมิตร 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1   ระบบการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงชี้    กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ระบบการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เปนการวางแผน สงเสริม สนับสนุน ดําเนินการวิจัย 
นวัตกรรม การเผยแพร และการสรางเครือขาย การประเมินผล งานวิจัย งานนวัตกรรมใหสอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและทิศทางยุทธศาสตรราชภัฏพัฒนาทองถ่ิน 
ตลอดจนการสรางขวัญและกําลังใจตอนักวิจัยอยางเหมาะสม 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีโครงการเก่ียวกับการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมสําหรับครูผูสอน ผูบริหาร บุคลากร        
และผูเรียน อยางนอย 1 โครงการตอปงบประมาณ โดยงบประมาณรายได หรืองบประมาณแผนดินหรือ
เครือขายพันธมิตร 

2. มีการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรดานการวิจัยและสรางนวัตกรรม อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
3. มีที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง โดยผูเชี่ยวชาญดานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูวิจัย 
4. มีศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถ่ิน โดยจัด

สิ่งอํานวยความสะดวกตอการสราง พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
5. มีการสนับสนุน สงเสริมใหครู บุคลากรและเครือขายในทองถ่ินไดนําเสนอผลงานวิจัย         

และนวัตกรรม สําหรับเวทีประชุมวิชาการ การจัดแสดงผลงาน การยกยอง และเขียนบทความเผยแพร 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2   จํานวนโครงการสรางสรรคหรืองานวิจัยที่สงเสริมการเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการ
วิจัยตนแบบระดับปฐมวัยใหกบัโรงเรียนในทองถิ่นที่เกดิจากความรวมมือของภาครัฐ
และเครือขายพันธมิตร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
1. โรงเรียนสาธิต เปนสถานที่ฝกประสบการณทางวิชาชีพครูของนักศึกษาครูระดับปฐมวัย หรือ

เปนโรงเรียนตัวอยางดานการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย การบริหารจัดการ จึงจําเปนที่โรงเรียนตองสราง
ตนแบบ สรางงานวิจัย นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย พรอมกับจัดทําแผนการดําเนินงาน     
ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ การสรางพันธมิตรดานวิชาการโดยการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
และเครือขายพันธมิตรที่ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  

2. ครูตนแบบ หมายถึง ครูท่ีไดรับการพัฒนา โดยเนนความสําคัญท่ีกระบวนการเรียนการสอน    

Active Learning โดยเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถดานวิชาการและการ
บริหารจัดการช้ันเรียน การสรางและพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรูและมีคุณธรรม 

3. การไดรับการ Coaching หมายถึง การที่ครูผูสอนโรงเรียนสาธิตไดรับการสอนแนะ และไดรับ
คําปรึกษา จากผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู การสรางและพัฒนานวัตกรรม นักวิจัย 

4. ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูที่มีประสบการณดานการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก อาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา ครูผูสอนที่ไดวิทยาฐานะชํานาญการ
และเชี่ยวชาญ  

5. ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูมีความรูความสามารถดานการออกแบบการจัดการเรียนรู นักวิจัย          
ผูมีผลงานนวัตกรรม นักวิชาการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 โครงการ 

มีการดําเนินการ 
2 โครงการ 

มีการดําเนินการ 
3 โครงการ 

มีการดําเนินการ 
4 โครงการ 

มีการดําเนินการ 
5 โครงการ 
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องคประกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาในระดับปฐมวัยที่ครอบคลุมดานวิชาการ โดย
มุงเนนการจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน ไดแก พัฒนาการดานรางกาย 
พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ พัฒนาการดานสังคม และพัฒนาการดานสติปญญา รวมทั้งการบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศ การจัดสภาพแวดลอม สื่อที่เอ้ือตอการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย โดยเปดโอกาสให
ผูเก่ียวของในการดูแลเด็กปฐมวัยทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อสรางความมั่นใจ
ตอคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน 

ตัวบงชี้     จํานวน  4  ตัวบงชี้  คือ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวยั 
ตัวบงชี้ที่ 3.2  ระบบการพัฒนาครูและบุคลากร 
ตัวบงชี้ที่ 3.3  ระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 3.4  อัตลักษณนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1   การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  

ชนิดของตัวบงชี้    กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน     

พระบรมราชูปถัมภ เปนหลักสูตรที่นําไปใชเปนกรอบทิศทาง ในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยอยางมี
ประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน โดยกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เปนคนดีมีวินัย สํานึกความเปนไทย และมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติในอนาคต  

เกณฑมาตรฐาน 
1. มีการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการตรวจสอบ ปรับปรุงหรือพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
2. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ 2560 ซึ่งเปน

หลักสูตรแกนกลาง และบริบทของทองถ่ิน  
3. จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
4. มีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางเพียงพอ หลากหลาย ตอบสนองทักษะในศตวรรษที่ 21 
5. มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ เหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษา  
   
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2   ระบบการพัฒนาครูและบุคลากร 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบริหารและพัฒนาครูผูสอนและบุคลากร
อยางเหมาะสมทั้งดาน ทั้งในดานความรอบรูในเนื้อหา เทคนิคการสอน การใชสื่อการสอนที่ทันสมัย การวัด
และประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ยุคสมัยของผูเรียน และการสรุปบทเรียนจากการสอนของครูผูสอน นอกจากนี้ ตองมีการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนควบคูไปกับการพัฒนาครูผูสอนเพื่อใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางราบร่ืน รวดเร็ว  

เกณฑมาตรฐาน 
1. โรงเรียนมีโครงการการบริหารและการพัฒนาครูผูสอนและบุคลากรที่สอดคลองกับเปาหมาย

การจัดการศึกษาของโรงเรียนและความตองการของครูผูสอนและบุคลากรอยางเปนระบบ 
2. โรงเรียนมีการกํากับติดตามการบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหเปนไปตามกิจกรรม    

ที่กําหนด 
3. โรงเรียนจัดใหมีสวัสดิการสรางเสริมสุขภาพที่ดี และสรางขวัญกําลังใจ วัฒนธรรม ใหครูผูสอน

และบุคลากรมีความรักและรูสึกเปนเจาขององคกรและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนมีระบบติดตาม Coaching and Mentoring ใหครูผูสอนและบุคลากรนําความรูและ

ทักษะที่ไดจากการพัฒนาไปใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน หรือ การทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพื่อใหมีการ
สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณที่สงผลตอคุณภาพเด็ก และจัดใหมีชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ 

5. โรงเรียนมีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการการบริหารและพัฒนาครูผูสอนและบุคลากร 
และนําผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงสมรรถนะของครูผูสอนและบุคลากรอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระดับการศึกษาปฐมวัย 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2562 :  45 

ตัวบงชี้ที่ 3.3   ระบบการบริหารงานการประกนัคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
ระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาเปนการทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลัก

อยางเปนระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว มีการกํากับติดตาม การประเมินผล และรายงานมาตรฐานตัวชี้วัด 
เพื่อใหผูใชบริการเชื่อมั่นวา จะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวใน
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  

เกณฑมาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของ

โรงเรียน 
2. เปดโอกาสใหชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
3. มีการกํากับติดตามสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ตามระบบและกลไกที่โรงเรียนกําหนด 

ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
4. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ และกํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามระบบ 
5. มีการผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนที่ผานการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
6. โรงเรียนนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงและพัฒนาการ

ดําเนินงานของโรงเรียนใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 - 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.4   อัตลักษณนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 อัตลักษณ ( Identity) หมายถึง ผลที่ เ กิด ข้ึน กับนักเ รียนตามปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ               
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานายการบริหาร
โรงเรียนซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กําหนดอัตลักษณ คือ 
เชี่ยวชาญวิทย – คณิต ภาษาอังกฤษเกงกลา กิริยางามสงา จิตอาสาเพื่อสวนรวม 
 เชี่ยวชาญวิทย – คณิต หมายถึง เด็กปฐมวัย เปนนักสํารวจธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรอบตัว มีความรู
คณิตศาสตรพื้นฐาน ออกแบบวิศวกรรมจากสิ่งแวดลอมรอบตัวโดยใชเทคโนโลยีได 
 ภาษาอังกฤษเก งกลา หมายถึง นักเ รียนใชภาษาอังกฤษสื่อสารตามสถานการณที่พบ                   
ในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกับวัย 
 กิริยางามสงา หมายถึง เด็กปฐมวัยแตงกายเรียบรอย มีความเคารพครู ผูปกครองและผูใหญ      
ไหวสวย พูดสุภาพ รูจักใชคําวา สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษไดเหมาะสม 
 จิตอาสาเพื่อสวนรวม หมายถึง เด็กปฐมวัยมีจิตใจที่เปนผูให เชน ใหสิ่งของ ใหเงิน ใหความ
ชวยเหลือใหเวลา ใหแรงกาย ใหความคิด ซึ่งเปนการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี เพื่อเผื่อแผ ใหกับสวนรวม 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. เด็กปฐมวัยมีผลงานที่เกิดจากการสํารวจธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรอบตัว การใชความรูทาง
คณิตศาสตรพื้นฐาน การออกแบบวิศวกรรมจากสิ่งแวดลอมรอบตัว การใชเทคโนโลยีได รอยละ 80           
ของระดับชั้น 

2. เด็กปฐมวัยนําเสนอผลงานไดรอยละ 80 ของระดับชั้น 
3. นักเรียนใชภาษาอังกฤษสื่อสารตามสถานการณที่พบในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกับวัยได

ระดับดีรอยละ 75 ของนักเรียนแตละระดับชั้นตามที่โรงเรียนกําหนด 
4. นักเรียนแตงกายเรียบรอย มีความเคารพครู ผูปกครองและผูใหญ ไหวสวย พูดสุภาพรูจักใช      

คําวา สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษไดเหมาะสมรอยละ 80 ของนักเรียนแตละระดับ 
5. นักเรียนมีจิตอาสารอยละ 90 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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องคประกอบท่ี 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในระดับปฐมวัย มุงเนนคุณภาพการจัดการเรียนรู
ใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทํางานของสมองที่เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะและระดับ
พัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในลักษณะการบูรณาการผานการเลน โดยเปด
โอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ในวิถีชีวิตที่สอดคลองกับบริบท 
สังคม และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู เด็กไดริเร่ิม คิดวางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทําและนําเสนอความคิด 
โดยครูผูสอนหรือผูจัดประสบการณเปนผูสนับสนุนอํานวยความสะดวกและเรียนรูรวมกับเด็ก มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนและการประเมินตามสภาพจริงที่สามารถนําขอมูลพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหเด็กแตละคนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง  
 
ตัวบงชี้     จํานวน  2  ตัวบงชี้  คือ 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การจัดเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูผูสอนที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสตูรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ครูตนแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1   การจัดเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูผูสอนที่สอดคลองกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสตูรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ครูจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ รูจักเด็กเปนรายบุคคล   
และสรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรง เลนและลงมือกระทําผานประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศ
ที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล พัฒนาการเด็กอยาง
เปนระบบ  

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ครูวิเคราะห
ขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบการณ จากการวิเคราะห มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย        
ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่ง เพียงดานเดียว  

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข จากแหลงเรียนรู     
ที่หลากหลาย เด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือ กระทํา  

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครูจัดหองเรียน       
ใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม 
เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปนตน ครูใชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ และวิถีการเรียนรูของเด็ก  

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเคร่ืองมือและ
วิธีการที่หลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ วิเคราะหผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผูปกครองและ
ผูเก่ียวของ มีสวนรวม และนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
ประสบการณที่มีประสิทธิภาพ  
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เกณฑมาตรฐาน 
1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา

อยางสมดุล เต็มศักยภาพผานการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยมีแผนการจัดประสบการณที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สรางโอกาส   
ใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทําอยางมีความสุข  

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินที่เอ้ือตอการเรียนรู  
3. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยความรวมมือกับผูปกครองและผูเก่ียวของ 

4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  
5. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครู และผูเก่ียวของเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ครู และผูเก่ียวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2   ครูตนแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ชนิดของตัวบงชี้    ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
การพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัยสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของเด็ก ซึ่งการพัฒนาครูให

เกิดประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองอาศัยความตอเนื่อง เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการและ
เปาหมายสําคัญที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และตัวชี้วัด รวมถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู การใชสื่อและแหลงการเรียนรู และแนวทางการวัดประเมินผลการเรียนรู ใหบรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ใหครบถวนทุกดาน การตระหนัก
ถึงความสําคัญในการสรางครูปฐมวัยตนแบบ (Master Teacher) เพื่อใหเปนตนแบบการจัดการเรียนรูใน
ระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดองคความรู จากครูปฐมวัยตนแบบไปสูครูกลุมเปาหมาย
ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนและทองถ่ินที่ตั้ง ตลอดจนรวมกันสรางเครือขายครูปฐมวัยตนแบบใหกวางขวาง 

เกณฑมาตรฐาน 
1. เขารับการพัฒนาครูผูสอนตามระบบที่โรงเรียนกําหนดอยางตอเนื่อง 
2. ไดรับการ Coaching จากผูเชี่ยวชาญไมนอยกวา 3 คร้ังตอปการศึกษา 
3. มีการนําเสนอแผนการสอน รูปแบบวิธีสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผลตอ

คณะกรรมการที่โรงเรียนกําหนด 
4. ครูผูสอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน บุคลากรมีนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่ผานการ

ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ 
5. ไดรับคัดเลือกใหเปนครูตนแบบภายในโรงเรียนสามารถนําเสนอผลงานในเวทีเครือขาย หรือเวที

ระดับชาติ หรือเวทีนานาชาต ิ  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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บทที่ 6 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีการวางระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหเหมาะสม กับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาที่เก่ียวของในระดับชาติ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑข้ันตอนที่ประเทศกําหนดและมุงสู
เปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือเอกลักษณของสถาบัน การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย 
การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับการศึกษา     
ข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนสาธิตตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพ
ที่กําหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะๆ โดยที่มีกลไก การดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มี
ผูรับผิดชอบ/ผูบริหาร/ผูเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม เมื่อครบหนึ่งปการศึกษาก็ตองมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว เพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนาในปถัดไป โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบรวมทั้ง
เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน แตละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบที่ 1 ผลลัพธผูเรียน 
องคประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
องคประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
องคประกอบที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 การประเมินระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหาร รวมทั้งระบบการ
บริหารจัดการ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการ
วิเคราะหแยกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารไดนําไปใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนา ดังตารางตอไปนี ้

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

องค 
ประกอบ
คุณภาพ 

ตัวบงชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 2 - - 1.1, 1.2   
2 3 - 2.1 2.2, 2.3   
3 4 - 3.1, 3.2, 3.3 3.4   
4 2 - 4.1 4.2   

รวม 11 - 5 6   
ผลการประเมิน      
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*ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวย 
ตามตัวอยางดงัตอไปนี ้

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา  
องคประกอบที่ 1 - องคประกอบที่ 4 
 

จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
2. ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
องคประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
องคประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
องคประกอบที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 การประเมินระดับการศึกษาปฐมวัยจะสะทอนผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน รวมทั้ง
ระบบการบริหารจัดการของหนวยงานดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการ
วิเคราะหแยกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารของหนวยงานไดนําไปใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางตอไปนี ้

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย 

องค 
ประกอบ
คุณภาพ 

ตัวบงชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 1 - - 1.1   
2 2 - 2.1 2.2   
3 4 - 3.1,3.2,3.3 3.4   
4 2 - 4.1 4.2   

รวม 9 - 5 4   
ผลการประเมิน      
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ระดับการศึกษาปฐมวัยควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละ
องคประกอบดวย ตามตัวอยางดังตอไปนี้ 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา  
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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