
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ                   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 2.6 จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 
ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ประเด็น 
พิจารณา 

1.1 
ผลสัมฤทธิ์
ทาง
วิชาการ
ของ
ผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมี
ความสามารถ         
ในการอ่าน         
การเขียน       
การสื่อสารและ
การค านวณ            
ต่ ากว่าเป้าหมาย          
ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
2) ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา       
ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

1) ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การอ่าน            
การเขียน         
การสื่อสารและ
การค านวณ 
เป็นไปเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
2) ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก าหนด 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน           
การเขียน การสื่อสารและการ
ค านวณ เป็นไปเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาได้ 
4) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ในการสร้างนวัตกรรม 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน       
การเขียน การสื่อสารและการค านวณ        
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการท างาน 
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ        
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น 
ที่สูงขึ้นต่อการท างานหรืองานอาชีพ 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน          
การเขียน การสื่อสารและการค านวณสูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน 
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ        
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น 
ที่สูงขึ้นต่อการท างานหรืองานอาชีพ 



ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
ประเด็น 
พิจารณา 

1.2
คุณลักษณะ
ที่พึง
ประสงค์
ของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีต่ ากว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะ          
ทางร่างกายและจิตสังคม
ต่ าว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดสีูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม 
ที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
4) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจารณา 

1) มีเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ที่สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 

2) มีระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

3) ด าเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเน้นผู้เรียน

รอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4) พัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

5) จัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและ

1) เป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดไม่
ชัดเจน 
2) มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาแต่
ไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1) เป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน
เป็นไปได้ใน 
การปฏิบัติ 
2) มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อ
คุณภาพตา
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
5) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ      
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ      
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างได้ 
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
เป็นแบบอย่างได้ 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
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สังคมท่ีเอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

6) จัดระบบ

สารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหาร

จัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ของครูและสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
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ประเด็นพิจารณา 

1) จัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและ

ปฏิบัติและปฏิบัติจริง 

สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยี

1) จัดการ
เรียนรู้ที่ไม่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียน
ได้ใช้
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 
2) ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

1) จัดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา

1) จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด      
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผน        
การจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ         
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น

1) จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมี
การเผยแพร่ 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ 
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สารสนเทศและแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 

3) มีการบริหาร

จัดการชั้นเรียน          

เชิงบวก 

4) ตรวจสอบและ

ประเมินผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบและน าผล

มาพัฒนาผู้เรียน 

5) มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ที่
ไม่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3) ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่างไม่
เป็นระบบ 

ด าเนินชีวิต 
2) ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
3) ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ผู้เรียน 
4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียน        
เชิงบวก 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระบบมีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้มูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบมีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้มูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง        
มีความสุข 
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

 



การก าหนดประเด็นพิจารณาและการด าเนินการแนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองไผ่ 
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น (Communication Information and Media Literac :  
ทักษะในการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อ) 

 1.1  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

วัดและประเมินผลในรายวิชาพ้ืนฐาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การประเมินการอ่าน การ
สื่อสาร การคิดวิเคราะห์            
และเขียน 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานวัดและประเมินผล 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
 2.1 ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

วัดและประเมินผลในรายวิชาพ้ืนฐาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การประเมินการคิดแก้ปัญหา - กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานวัดและประเมินผล 
 
 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณาย่อย ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
 3.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้

ได้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม เชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
โดยใช้โครงงาน/โครงการ/ชิ้นงาน/ผลผลิต 

ประเมินความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยใช้
โครงงาน/โครงการ/ชิ้นงาน/ผลผลิต 

ผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
เพ่ิมเติมของการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงาน/
โครงการ/ชิ้นงาน/ผลผลิตผล/
การประเมิน IS 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานวิจัยและโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Computing and ICT Literacy) 
 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

1. ประเมินความรู้ ทักษะการท างาน
ผลงาน รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานคอมพิวเตอร์ 

2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรียน 

2. ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

- งานคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.1 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ 

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

- หัวหน้างานวิชาการ 
- งานวัดและประเมินผล 

2. ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2. ผลการประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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5.2 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-net) 

ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ 

- หัวหน้างานวิชาการ 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  (Career and Learning Skills) 
 6.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน          

การจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมจะศึกษาต่อ         

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนวและการศึกษาต่อ 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว 

- งานแนะแนว 

6.2 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 
เจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการและการท างานหรืองาน
อาชีพ 

1. ผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการจัดการ 
และการท างานหรืองานอาชีพ 

2. ผลการประเมินคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

ประเด็นพิจารณา 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  (Compassion: มีคุณธรรม เมตตา กรุณา ระเบียบวินัย) 

1.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- งานวัดและประเมินผล 

1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม                
อัตลักษณ์นักเรียนสอดคล้องเอกลักษณ์โรงเรียน 
(อัตลักษณ์นักเรียน : ความมีระเบียบวินัย/
เอกลักษณ์โรงเรียน : กองพันชมพูฟ้า) 

ประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามอัตลักษณ์นักเรียนสอดคล้อง
เอกลักษณ์โรงเรียน 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์
นักเรียนสอดคล้องเอกลักษณ์
โรงเรียน 

- งานกิจการนักเรียน 
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(Collaboration Teamwork and Leadership 
: ความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า) 
1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

ประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามคุณธรรม 
อัตลักษณ์ 

- งานโรงเรียนคุณธรรม 
- งานเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.1 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนศลิป์ ดนตรี นาฏศิลป์
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม               
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น             
ภูมิปัญญาไทย 

ผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
และเพ่ิมเติมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2. ผู้เรียนเข้าใจความหมาย 
ความส าคัญยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น
ระบบและเข้าใจความเป็นมาของ           
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย           
มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง            
ความเป็นไทย 

ผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
และเพ่ิมเติมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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3. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 

การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (Cross – Cultural Understanding) 
 3.1 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลายทางด้านศาสนา ค่านิยม 
วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต 

1. ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างและ
หลากหลายทางด้านศาสนา ค่านิยม 
วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต 

ผลการเรียนรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. ผู้เรียนยอมรับ และอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างของวัฒนธรรมและ          
การด าเนินชีวิต 

1. ผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว 

- กิจกรรมแนะแนว 
 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีและ
วัฒนธรรม 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 4.1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายเหมาะสมในแต่ละ

ช่วงวัย 
1. การพัฒนาการทางร่างกายและการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. วัดน้ าหนัก ส่วนสูง หาค่า 
BMI 

- งานอนามัยโรงเรียน 

2. การมีสมรรถภาพทางกาย 2. การทดสอบสมรรถภาพ - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

3. ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติ คุณธรรม 
ค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ 
พร้อมทั้งทักษะทางพลศึกษาในการ

3. ผลการเรียนรายวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
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พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์         
และสังคม 

4.2 ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 

นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 

การประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
(SDQ)   

- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ครูที่ปรึกษา 

การประเมินความฉลาด
ทางด้านอารมณ์ (EQ 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ครูที่ปรึกษา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริการและการจัดการ 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน 
1. สถานศึกษาใช้หลักการบริหาร         

แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลสารสนเทศ

รอบด้านก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าหมายชัดเจน 

- SWOT 
- กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
 

- งานนโยบายและแผน 

2. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายทางการศึกษาที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- งานนโยบายและแผน 
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2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
ก าหนดและเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการ/การ
ติดตามให้ด าเนินการตามแผน 

- งานนโยบายและแผน 

3. จัดระบบการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

จัดระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จัดระบบ
การบริหารจัดการ โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา 

- งานสารสนเทศ 
- กลุ่มอ านวยการ 
 

4. การติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน 

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5. น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลสารสนเทศ คุณภาพการ
จัดการศึกษา น าไป SWOT 

- งานนโยบายและแผน 
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6. การรายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

รายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปี (SAR) 

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. สถานศึกษาจัดหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนานักเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร
ท้องถิ่น/กิจกรรมเสริม
หลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ภายใน/
ภายนอกสถานศึกษา 

- งานหลักสูตร 

2. สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้น
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
ทางการศึกษา 

- งานวิจัยและโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

2. การใช้ผลการวิจัยในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

- งานวิจัยและโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ         
ทางวิชาชีพ 

1. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมครู
อบรม พัฒนา/การมอบหมาย
งาน/นิเทศติดตาม/ประเมิน
ด าเนินงาน 

- งานบริหารงานบุคคล 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณาย่อย ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

การประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
และการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

- งานบริหารงานบุคคล 

3. ส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ 
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน          
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

1. PLC กลุ่มงาน/สัมมนา
ระหว่างสถานศึกษา 

- งานบริหารงานบุคคล 

2. แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
ID Plan 

- งานบริหารงานบุคคล 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด           
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียงอยู่ใน
สภาพใช้การได้ด ีสภาพแวดล้อม 
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

- งานอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภค 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2. อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ  ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวก

- งานอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภค 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณาย่อย ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 
ส าหรับการด ารงชีวิตเป็นไป
ตามเกณฑ์    
3. การส่งเสริมด้านอาคาร
ประกอบ ระบบสาธารณูปโภค 
และสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับการด ารงชีวิตมีความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย   

- งานอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภค 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2. การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

การสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- งานแหล่งเรียนรู้ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน  
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1. การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา 

1. การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา 

- งานพัฒนาเครือข่ายและ
เทคโนโลยี 

2. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

2. การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
 

- งานพัฒนาเครือข่ายและ
เทคโนโลยี 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณาย่อย ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1. จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  

แผนการจัดการเรียนรู้  
ใช้แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

- งานกลุ่มบริหารวิชาการ  
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง  

แผนการจัดการเรียนรู้  
 

- งานกลุ่มบริหารวิชาการ  
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นหรือ
ความสามารถพิเศษ 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 

- งานกลุ่มบริหารวิชาการ  
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  

แผนการจัดการเรียนรู้  
 

- งานกลุ่มบริหารวิชาการ  
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5. มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
และมีการเผยแพร่ 

แผนการจัดการเรียนรู้  
 

- งานกลุ่มบริหารวิชาการ  
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้  
ใช้แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

- งานสื่อและเทคโนโลยี   
- งานแหล่งเรียนรู้   
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  

แผนการจัดการเรียนรู้  
ใช้แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

- งานสื่อและเทคโนโลยี   
- งานแหล่งเรียนรู้   
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณาย่อย ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

แผนการจัดการเรียนรู้  
ใช้แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

- งานสื่อและเทคโนโลยี   
- งานแหล่งเรียนรู้   
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน               
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

การนิเทศการสอน - งานนิเทศการสอน  
- หัวหน้าระดับ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
อย่างหลากหลายเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้  
ใช้แบบประเมินแผนการจัด 
การเรียนรู้ 

- งานวัดและประเมินผล 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

  2. วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้  

แผนการจัดการเรียนรู้  
ใช้แบบประเมินแผนการจัด 
การเรียนรู้ 

- งานวัดและประเมินผล 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

  3. ให้ผู้มูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้  
ใช้แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

- งานวัดและประเมินผล 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ

PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
งานวิชาการ 

- หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ประเด็นพิจารณาย่อย ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน  

  2. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้ที่เก่ียวข้องรอบด้าน 

PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
งานวิชาการ 

- หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน : ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ประเด็น 
พิจารณา 

1.1 
ผลสัมฤทธิ์
ทาง
วิชาการ
ของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมี
ความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน การ
สื่อสารและการ
ค่านวณ ต่่ากว่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก่าหนด 
2) ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาต่่า
กว่าเป้าหมายที่

1) ผู้เรียนมี
ความสามารถ
ในการอ่าน  
การเขียน        
การสื่อสาร      
และการค่านวณ 
เป็นไป
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก่าหนด 
2) ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
เป็นไปตาม

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
ค่านวณ เป็นไปเป้าหมายที่
สถานศึกษาก่าหนด  
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาได้ 
4) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
พ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การค่านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก่าหนด  
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก่าหนด 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน       
การเขียน การสื่อสารและการค่านวณ      
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก่าหนด  
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก่าหนด 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น        
และแก้ปัญหาได้ 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมมีการน่าไปใช้และเผยแพร่ 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท่างาน 



ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษา
ก่าหนด 

เป้าหมายที่
สถานศึกษา
ก่าหนด 

สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท่างาน 
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการท่างาน
หรืองานอาชีพ 

6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจต
คติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้นและการท่างานหรืองานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค่านวณ  
   ตัวช้ีวัด : ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค่านวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก่าหนดในแต่ละระดับชั้น (Communication Information and Media Literac : ทักษะใน           
การสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อ) 

 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียนระดับ 1 ขึ้น
ไป  

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียนระดับ 2 ขึ้น
ไป โดยผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 ร้อยละ 
50-59     

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียนระดับ 2 ขึ้น
ไป โดยผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 ร้อยละ 
60-69     

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียนระดับ 2 ขึ้น
ไป โดยผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 ร้อยละ 
70-79     

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียน 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
โดยผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
และงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
 ประเด็นพิจารณา 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
   1)  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค่านวณ 
                ตัวช้ีวัด : ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค่านวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก่าหนดในแต่ละระดับชั้น 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ่านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 
0 

ไม่ผ่าน 
1 

ผ่าน  
2 
ดี  

3 
ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการอ่าน       

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์      

3  ความสามารในการเขียน      

รวมจ่านวนนักเรียนทั้งหมด  (ก)      
ผลรวมจ่านวนนักเรียนระดับ 2-3  (ข)   (ข) 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                     ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง  ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง  ดี                                              ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง  ดีเลิศ   
 ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
             จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป (ข) X100      
                       จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)  
   แทนค่า   (ข)...................... X100    =  (ค)……….………… 
                   (ก).................. 

ระดับคุณภาพ 

แหลง่ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น…....จ่านวน….....คน ครูผู้สอนจ่านวน.......คน ผู้ปกครองจ่านวน.........คน             
และอ่ืน ๆ จ่านวน ..........คน 
 การสังเกต  การสื่อสารของนักเรียน    
การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูล เชิงประจักษ์ 
   หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
  เอกสารทางการเรียน (ปพ.5) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาพ้ืนฐานจ่านวน ........................ รายวชิา   
ปีการศึกษา ............. 
 



 เอกสารทางวิชาการ รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /กิจกรรมรักการอ่าน ได้แก่  
      1) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................ 
      2) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................    
      3) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................    
      4) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................    
      5) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................    
      6) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................    
      7) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................    
      8) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................    
 อ่ืนๆ (ระบุ) สารสนเทศสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียน
การสื่อสารและการคิดค่านวณ 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ กิจกรรม…………............................................................ . 
................................................................................................................ ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ กิจกรรม…………............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ กิจกรรม…………............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ กิจกรรม…………............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
5) โครงการ........................................................ ได้แก่ กิจกรรม…………............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 



ผลงานนักเรียน 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................ .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 

 
 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
     (...........................................................................) 
          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 
 
 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
     (...........................................................................) 
      หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
1. ความสามารถในการอ่าน 
2. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
3. ความสามารถในการเขียน 

 ระดับ 3 คะแนน  
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านระดับดีเยี่ยม 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยม 
3. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนระดับดีเยี่ยม 

ระดับ 2 คะแนน  
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านระดับดี 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระดับดี 
3. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนระดับดี 

ระดับ 1 คะแนน  
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 0 คะแนน  
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านระดับไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระดับไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนระดับไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
 ประเด็นพิจารณา  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค่านวณ 
            ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค่านวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก่าหนดในแต่ละระดับชั้น 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 
0 

 
1 

  
1.5 
  

2 
  

2.5 
 

3 
 

3.5 
  

4 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน 
และการสื่อสารภาษาไทย 

         

2. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน 
และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

         

รวมทั้งสิ้น  (ก)         
ผลรวมจ่านวนนักเรียน 

ระดับคุณภาพ 2.5-4 (ข) 
 

(ข) 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง  ปรับปรุง                                    ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง  ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง  ดี                                             ร้อยละ 70 - 79   หมายถึง  ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
             จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ข) X100      
                       จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)  
   แทนค่า   (ข)...................... X100    =  (ค)……….………… 
                   (ก)................. 
 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น…....จ่านวน….....คน  ครูผู้สอนจ่านวน.......คน และอ่ืน ๆ จ่านวน ..........คน 
การสังเกต      พฤติกรรมผู้เรียน............................................................................................................. .........  
การตรวจเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
 เอกสารทางการเรียน (ปพ.5) 



 ผลงานนักเรียนด้านภาษาไทย ได้แก่
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
 สารสนเทศสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการส่งเสริม ทักษะในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร
ภาษาไทย 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................................................ ........................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ผลงานนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................. ............................... 
 สารสนเทศสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการส่งเสริม ทักษะในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
1) โครงการ....................................................... . ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 



2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ .. 
           

  
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
 (................................................................................) 
       หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
 (................................................................................) 
       หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

   ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) : ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและแก้ปัญหาได้) 
 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนมี
ความสามารถ               
ในการคิดวิเคราะห์ 
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาระดับ 1 
ขึ้นไป 
 

ผู้เรียนมี
ความสามารถ               
ในการคิดวิเคราะห์ 
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหาระดับ 2 
ขึ้นไป โดยผ่าน
เกณฑ์ระดับ 3  
ร้อยละ 50-59     

ผู้เรียนมี
ความสามารถ                 
ในการคิดวิเคราะห์ 
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน               
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาระดับ 2 
ขึ้นไป โดยผ่าน
เกณฑ์ระดับ 3  
ร้อยละ 60-69     

ผู้เรียนมี
ความสามารถ             
ในการคิดวิเคราะห์ 
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน               
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาระดับ 2 
ขึ้นไป โดยผ่าน
เกณฑ์ระดับ 3  
ร้อยละ 70-79     

ผู้เรียนมี
ความสามารถ         
ในการคิดวิเคราะห์ 
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน             
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาระดับ 2 
ขึ้นไป โดยผ่าน
เกณฑ์ระดับ 3  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานวัดและประเมินผล



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
 ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

   ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 
0 

ไม่ผ่าน 
1 

ผ่าน  
2 
ดี 

3 
ดีเยี่ยม 

การคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

     

รวมนักเรียนทั้งหมด (ก)  (ก)     
ผลรวมจ่านวนนักเรียนระดับ 2-3 (ข)    (ข) 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                   ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                             ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
             จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป (ข) X100      
                       จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)  
   แทนค่า   (ข)........................ X100    = (ค)……….………… 
                 (ก)......................... 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น…....จ่านวน….....คน  ครูผู้สอนจ่านวน.......คน ผู้ปกครองจ่านวน.........คน  
และอ่ืน ๆ จ่านวน ..........คน 
การสังเกต  การสื่อสาร   
การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล เชิงประจักษ์ 
 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
 เอกสารทางการเรียน (ปพ.5)  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาพ้ืนฐานจ่านวน ........................ รายวชิา  
ปีการศึกษา ............. 
 เอกสารทางวิชาการ รายงานกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ได้แก่  



      1) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................ 
      2) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................    
      3) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................    
      4) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................    
      5) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................    
      6) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................    
      7) กิจกรรม..........................................ระดับชั้น................... จ่านวน .................คน ผา่นเกณฑ์............คน 
ร้อยละ................  
 อ่ืนๆ (ระบุ) สารสนเทศสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ..........................
..................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ................................................ 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ..........................
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................... .................................................................................................................  
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 



ผลงานนักเรียน 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................... ................................................................................................... ......
........................................................................ ....................................................................................................  
 

 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
    (................................................................................) 
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและท่างานเป็นทีมเชื่อมโยง

ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยใช้โครงงาน/โครงการ/ชิ้นงาน/ผลผลิต 
(Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม) 
 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1) ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การรวบรวมความรู้
ได้ด้วยตนเองและ
ท่างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์ 
มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
โดยใช้โครงงาน/
โครงการ/ชิ้นงาน/
ผลผลิต ระดับด ี
ขึ้นไป ต่่ากว่าร้อย
ละ 50 

1) ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การรวบรวมความรู้
ได้ด้วยตนเองและ
ท่างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์          
มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
โดยใช้โครงงาน/
โครงการ/ชิ้นงาน 
ผลผลิต ระดับด ี 
ขึ้นไป ร้อยละ       
50-59 

1) ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การรวบรวมความรู้
ได้ด้วยตนเองและ
ท่างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์          
มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
โดยใช้โครงงาน/
โครงการ/ชิ้นงาน 
ผลผลิต ระดับด ี
ขึ้นไป ร้อยละ           
60-69 
2) ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะพื้นฐาน         
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

1) ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การรวบรวมความรู้
ได้ด้วยตนเองและ
ท่างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์         
มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
โดยใช้โครงงาน/
โครงการ/ชิ้นงาน 
ผลผลิต ระดับด ี
ขึ้นไป ร้อยละ          
70-79 
2) ผู้เรียนมี
ความสามารถ         
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

1) ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การรวบรวมความรู้
ได้ด้วยตนเองและ
ท่างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์        
มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
โดยใช้โครงงาน/
โครงการ/ชิ้นงาน 
ผลผลิต ระดับด ี
ขึ้นไป ร้อยละ         
80 ขึ้นไป 
2) ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม
มีการน่าไปใช้และ
เผยแพร่ 

 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานวิจัยและโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS)



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
 ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
  3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและท่างานเป็นทีม เชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยใช้โครงงาน/โครงการ/ชิ้นงาน/ผลผลิต 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 
0 
 

1 
 

1.5 
 

2 
 

2.5 
 

3 
 

3.5 
 

4 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและ
ท่างานเป็นทีม เชื่อมโยงความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ โดยใช้โครงงาน/โครงการ/
ชิ้นงาน/ผลผลิต 

         

2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ในการสร้างนวัตกรรม 

  มี (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ในการสร้างนวัตกรรม)  

 ไม่มี นวัตกรรม 
รวมทั้งสิ้น  (ก)         

ผลรวมจ่านวนนักเรียน 
ระดับ 2.5-4    (ข) 

   
(ข) 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง   ปรับปรุง                                     ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง  ปานกลาง 
ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง   ดี                                              ร้อยละ 70 - 79   หมายถึง  ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
             จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ข) X100      
                       จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)  
   แทนค่า   (ข)...................... X100    =  (ค)……….………… 
                   (ก)................. 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 



แหล่งข้อมูล/เอกสาร หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น…....จ่านวน….....คน  ครูผู้สอนจ่านวน.......คน และอ่ืน ๆ จ่านวน ..........คน 
การสังเกต      พฤติกรรมผู้เรียน.............................................................................................. ........................  
การตรวจเอกสาร หลักฐาน   ร่องรอย หรือข้อมูล เชิงประจักษ์ 
 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
 เอกสารทางการเรียน (ปพ.5) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน            
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยใช้โครงงาน/โครงการ/ชิ้นงาน/ผลผลิต 
1. รายวิชา......................................................................................... ...................................................................    
ระดับชั้น........................... โครงงาน/โครงการ/ชิ้นงาน/ผลผลิต…………………………………………………………………. 
2. รายวิชา......................................................................................... ...................................................................  
ระดับชั้น...........................  
โครงงาน/โครงการ/ชิ้นงาน/ผลผลิต……………………………………………………………………………………………………….. 
3. รายวิชา......................................................................................... ...................................................................  
ระดับชั้น........................... 
โครงงาน/โครงการ/ชิ้นงาน/ผลผลิต………………………………………………………………………………………………………. 
4. รายวิชา......................................................................................... ................................................................... 
ระดับชั้น...........................  
โครงงาน/โครงการ/ชิ้นงาน/ผลผลิต……………………………………………………………………………………………………….. 
5. รายวิชา.......................................................................................... ..................................................................  
ระดับชั้น........................... 
โครงงาน/โครงการ/ชิ้นงาน/ผลผลิต…………………………………………………………………………………..........................  
 ผลงานนักเรียนด้านนวัตกรรม ได้แก่
............................................................................................................................. .................................................
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 สารสนเทศสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการส่งเสริม ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตนเองและท่างานเป็นทีม เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยใช้โครงงาน/ 
โครงการ/ชิ้นงาน/ผลผลิตหรือสร้างนวัตกรรม 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 



2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. ............................................................. 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... .......................................................... 
5) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ... 
 
           

 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
   (................................................................................) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเอง

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท่างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม (Computing and ICT 
Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี) 

 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร 
การท่างานอย่าง
สร้างสรรคแ์ละมี
คุณธรรม 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร 
การท่างานอย่าง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
ร้อยละ 51-59 

ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร 
การท่างานอย่าง
สร้างสรรคแ์ละมี
คุณธรรม 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
ร้อยละ 60-69 

ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร 
การท่างานอย่าง
สร้างสรรคแ์ละมี
คุณธรรม 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
ร้อยละ 70-79 

ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร 
การท่างานอย่าง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 
ผู้รับผิดชอบ : งานคอมพิวเตอร์และงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
      ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท่างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท่างานอย่าง
สร้างสรรค์  

         

รวมทั้งสิ้น (ก) (ก)         
ผลรวมจ่านวนนักเรียนระดับ 2.5-4 (ข)      (ข) 

เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                   ร้อยละ 50 – 59  หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง  ดี                                            ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
             จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ข) X100      
                       จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)  
   แทนค่า   (ข)...................... X100    =  (ค)……….………… 
                   (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 

0 1 2 3 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     

รวมทั้งสิ้น (ก) (ก)     
ผลรวมจ่านวนนักเรียนระดับ 2-3  (ข)    (ข) 

     



เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                  ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง  ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                            ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง  ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
     จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป (ข) X100      
               จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)  
แทนค่า   (ข)....................X100   =  (ค)……….………… 
              (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น…....จ่านวน….....คน  ครูผู้สอนจ่านวน.......คน ผู้ปกครองจ่านวน.........คน   
และอ่ืน ๆ จ่านวน ..........คน 
การสังเกต  การสื่อสาร   
การตรวจเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผล 
   เอกสารทางการเรียน (ปพ.5) รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................. ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
   ผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ได้แก่
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 



   ผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ 
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................................ ...............
.................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ......................................................... 
    สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่ส่งเสริมความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท่างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .........................
......................................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. .............................................. 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .........................
......................................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. .............................................. 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .........................
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................... ........................................................................................................  
 



5) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................. .......................................... 
6) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
7) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .........................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 

 
 
 
 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
 (................................................................................) 
    หัวหน้างานคอมพิวเตอร์



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัด : 5.1 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาใน               

ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ  
   5.2 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1) ผู้เรียนบรรลุและ
มีความก้าวหน้า           
ในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาใน            
ด้านความรู้             
ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการต่างๆ 
ผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
น้อยกว่าร้อยละ 50  
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระดับผ่าน 
2) ผู้เรียนไม่มี
ความก้าวหน้า             
ในการทดสอบ
ระดับชาติ  

1) ผู้เรียนบรรลุและ
มีความก้าวหน้า          
ในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาใน            
ด้านความรู้             
ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการต่างๆ 
ผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับ 2.5 ขึ้นไป  
ร้อยละ 50-59 และ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระดับผ่าน 
2) ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้า            
ในการทดสอบ
ระดับชาติ             
อย่างน้อย 1           
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จ่าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

1) ผู้เรียนบรรลุและ
มีความก้าวหน้า           
ในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาใน            
ด้านความรู้             
ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการต่างๆ 
ผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับ 2.5 ขึ้นไป  
ร้อยละ 60-69 และ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระดับผ่าน 
2) ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้า           
ในการทดสอบ
ระดับชาติ              
อย่างน้อย 2           
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จ่าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

1) ผู้เรียนบรรลุและ
มีความก้าวหน้า            
ในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาใน            
ด้านความรู้             
ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการต่างๆ 
ผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
ร้อยละ 70-79 และ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระดับผ่าน 
2) ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้า            
ในการทดสอบ
ระดับชาติ              
อย่างน้อย 3         
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จ่าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

1) ผู้เรียนบรรลุและ
มีความก้าวหน้า           
ในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาใน          
ด้านความรู้             
ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการต่างๆ 
ผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระดับผ่าน 
2) ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้า         
ในการทดสอบ
ระดับชาติทุก             
กลุ่มสาระ                
การเรียนรู้              
จ่าแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานวิชาการ 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/งานวัดและประเมินผล/งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
 ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  5.1) ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาในด้านความรู้  
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ  
 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ่านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1) ภาษาไทย 

         

2) คณิตศาสตร์          
3) วิทยาศาสตร์          
4) สังคมศึกษา ฯ          
5) สุขศึกษา          
6) ศิลปะ          
7) การงานอาชีพ          
8) ภาษาต่างประเทศ          

รวมทั้งสิ้น (ก) (ก)         
จ่านวนนักเรียนที่มี 
ผลการเรียนระดับ  

2.5 ขึ้นไป (ข) 

     
(ข) 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง   ปรับปรุง                                  ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง  ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง   ดี                                            ร้อยละ 70 - 79   หมายถึง  ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
  จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ข) X100   
             จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)                                  
แทนค่า  (ข)............. X100  =  (ค)………..… 
              (ก)................. 
 

ระดับคุณภาพ 

 



เกณฑ์การ
พิจารณา 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

กิจกรรม 
แนะแนว 

กิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรม
ชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคม  
และสาธารณประโยชน์ 

จ านวน ผ่าน จ านวน ผ่าน จ านวน ผ่าน จ านวน ผ่าน 
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตร
เป็นไปตาม
เกณฑ์  

(1)+(2)+ 
(3)+(4) 

        

1. ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 (1)  (2)  (3)  (4)  

2. ระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 (1)  (2)  (3)  (4)  

รวมทั้งสิ้น (ก) (ก)  (4)  (5)  (6)  (7) 
จ่านวนนักเรียน 
ที่มีผลการเรียน 
ระดับผ่าน (ข) 

(4)+(5)+(6)+(7) 

(ข) 

การแปลผลระดับคุณภาพ  
นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ระดับคุณภาพ  
 
 
 



แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น....................จ่านวน..........คน   ครู................จ่านวน...........คน  
 ผู้ปกครองจ่านวน...........คน   ผู้เกี่ยวข้อง.................................จ่านวน...........คน.       
การสังเกต     พฤติกรรมผู้เรียน............................................................................................................. .........  
การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์   
 เอกสารทางการเรียน (ปพ.5) รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผล 
 เอกสารแบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน(ชุมนุม) กิจกรรมอาสา  
  สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ  
1) โครงการ..............................................................................................ได้แก่ 
กิจกรรม...................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
2) โครงการ....................................................................... .......................ได้แก่ 
กิจกรรม...................................................................................................................... ........................................... 
......................................................... .....................................................................................................................  
3) โครงการ..............................................................................................ได้แก่  
กิจกรรม................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................................ 
4) โครงการ..............................................................................................ได้แก่  
กิจกรรม............................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
5) โครงการ..............................................................................................ได้แก่  
กิจกรรม...................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
6) โครงการ..............................................................................................ได้แก่ 
กิจกรรม...................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
   (................................................................................) 
   หัวหน้างานวิชาการ 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
 ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      5.2) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  

       

เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับโรงเรียน พัฒนาการ ระดับประเทศ 

ปี……………… 
(ปัจจุบัน) 

การเปรียบเทียบ 

ปี............ ปี........... เพ่ิมข้ึน ลดลง 
สูงกว่า ต่่ากว่า 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3        
1. ภาษาไทย        
2. วิทยาศาสตร์        
3. คณิตศาสตร์        
4. ภาษาต่างประเทศ        

รวมเฉลี่ย        
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6        
1. ภาษาไทย        
2. วิทยาศาสตร์        
3. คณิตศาสตร์        
4. ภาษาต่างประเทศ        
5. สังคมศึกษา        

รวมเฉลี่ย        
เกณฑ์การประเมิน 

ก าลังพัฒนา คือ ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าในการทดสอบระดับชาติ 
ปานกลาง คือ  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการทดสอบระดับชาติ            
อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ่าแนกตามระดับการศึกษา 
ดี  คือ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการทดสอบระดับชาติอย่างน้อย 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้จ่าแนกตามระดับการศึกษา 
ดีเลิศ คือ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการทดสอบระดับชาติอย่างน้อย 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้จ่าแนกตามระดับการศึกษา 
ยอดเยี่ยม คือ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการทดสอบระดับชาติ             
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จ่าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ 
 



แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการทดสอบทาง
การศึกษา 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................................... ............................................. 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ..............................
...................................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ............................................................... ........ 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. ...................................................
......................................................................................................................................................... ....................... 

 
 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
(................................................................................) 
                   หัวหน้างานวชิาการ 
 

 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (Career and Learning Skills :   
ทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้) 

ตัวชี้วัด : 6.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้น 
ที่สูงขึ้น 

6.2 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีในการท่างานหรืองานอาชีพ 
 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1) ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการและ 
เจตคติที่ดีต่อ        
การท่างานหรือ 
งานอาชีพ ในระดับ
ดีขึ้นไป ต่่ากว่า   
ร้อยละ 50 

1) ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการและ 
เจตคติที่ดีต่อ              
การท่างานหรือ 
งานอาชีพ ในระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ  
51-59 
2) ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการและ 
เจตคติที่ดีพร้อมจะ
ศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

1) ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการและ 
เจตคติที่ดีต่อ          
การท่างานหรือ 
งานอาชีพในระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ  
60-69 
2) ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการและ 
เจตคติที่ดีพร้อมจะ
ศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

1) ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการและ 
เจตคติที่ดีต่อ          
การท่างานหรือ 
งานอาชีพในระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ        
70-79 
2) ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการและ 
เจตคติที่ดีพร้อมจะ
ศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

1) ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการและ 
เจตคติที่ดีต่อ          
การท่างานหรือ 
งานอาชีพในระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
2) ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการและ 
เจตคติที่ดีพร้อมจะ
ศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

 
ผู้รับผิดชอบ : งานแนะแนว  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
 ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 6.1) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการและเจตคติที่ดีพร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้น            
ที่สูงขึ้น 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด (ก) 
จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 
ไม่ผ่าน ผ่าน 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการและเจตคติท่ีดีพร้อมจะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   

2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการและเจตคติท่ีดีพร้อมจะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   

รวมทั้งสิ้น (ก) (ก)   
ผลรวมจ่านวนนักเรียนระดับ ผ่าน (ข)   (ข) 

เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                            ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง  ดี                                     ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
 ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ ผ่าน  (ข)  X 100   
         จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)                   
แทนค่า     (ข)............... X100   =  (ค)……….……… 
                (ก)................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 



เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด (ก) 
จ านวนนักเรียน 

ไม่ศึกษาต่อ ศึกษาต่อ 
1. ผู้เรียนระดับชั้น ม.3 มีความพร้อมในการศึกษาต่อ    
2. ผู้เรียนระดับชั้น ม.6 มีความพร้อมในการศึกษาต่อ    

รวมทั้งสิ้น (ก)   
ผลรวมจ่านวนนักเรียนศึกษาต่อ (ข)   (ข) 

เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                          ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                    รอ้ยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
จ่านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ  (ข)  X 100   
      จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)                               
แทนค่า (ข)................... X100   =  (ค)……….………… 
             (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์   ผู้เรียนชั้น….....จ่านวน….....คน  ครูที่ปรึกษาผู้สอน/ครูแนะแนว จ่านวน............คน  
                       ผู้ปกครองจ่านวน............คน และอ่ืน ๆ จ่านวน ............คน 
การสังเกต       พฤติกรรมของผู้เรียน .................................................................................................... ........ 
.................................................................................................................. ........................................................... 
การตรวจเอกสาร หลักฐาน  ร่องรอย หรือข้อมูล เชิงประจักษ์ 
 หลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล    
 เอกสารทางการเรียน (ปพ.5) รายวิชาแนะแนว 
 เอกสารงานแนะแนว ได้แก่ การให้ค่าปรึกษา การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ การประชาสัมพันธ์ด้าน
อาชีพ เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน รายงานสรุปการศึกษาต่อของนักเรียน   
  สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่ส่งเสริมความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมจะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................. .......................................................................................
.................................................................................................................. ...........................................................
.................................................................................................................... ......................................................... 
 



2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ .....................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................. .......................................................................................
................................................................................................................... ..........................................................
....................................................................................................................... ...................................................... 
 อ่ืนๆ (ระบุ) โครงการ/กิจกรรม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
 (................................................................................) 
                  หัวหน้างานแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
  ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท่างาน  

6.2) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการและเจตคติที่ดีในการท่างานหรืองานอาชีพ 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการในการท่างานหรืองาน
อาชีพ 

         

รวมทั้งสิ้น (ก) (ก)         
ผลรวมจ่านวนนักเรียน 

ระดับ 2.5-4    (ข) 
     

(ข) 

เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                           ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                     ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
     จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ข) X100   
                 จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)                    
     แทนค่า (ข).......... X100   =  (ค)……….…… 
               (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 
0 1 2 

 
3 
 

2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการจัดการ          
ในการท่างานหรืองานอาชีพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

     

รวมทั้งสิ้น (ก) (ก)     

ผลรวมจ่านวนนักเรียนระดับ 2-3 (ข)    
 

(ข) 
 



    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                           ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                     ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป (ข) X100      
        จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)  
   แทนค่า   (ข)...................... X100    =  (ค)……….………… 
                   (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น…....จ่านวน….....คน  ครูผู้สอนจ่านวน.......คน ผู้ปกครองจ่านวน.........คน  
และอ่ืน ๆ จ่านวน ..........คน 
การสังเกต  การสื่อสาร   
การตรวจเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผล 
   เอกสารทางการเรียน (ปพ.5) รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพ 
   ผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................................ .................................
.................................................................................................. ...........................................................................
............................................................................................................................. ................................................
..................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
   ผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ได้แก่
............................................................................................................................. ................................................
................................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................ .................................
.................................................................................................. ........................................................................... 



   ผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ 
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ .....................................................
............................................................................................................................. ................................................
.......................................................................................................................................................... ................... 
................................................................................................................ ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการและเจตคติที่ดีใน
การท่างานหรืองานอาชีพ 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ .....................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
2 )โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................................ .................................
....................................................................................................................... ...................................................... 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม………….................................................................................................................... ................................
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................  
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
5) โครงการ....................................................... . ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
........................................................................................ .....................................................................................  



6) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………..................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ................................................
........................................................................................................................................................ ..................... 
7) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 อ่ืนๆ ผลงานนักเรียน
(ระบุ)............................................................................................................ ........................................................
...................…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………............................................................. ........ 

  
 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
    (................................................................................) 
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน : ระดับคุณภาพคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
ประเด็น 
พิจารณา 

1.2 คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีต่่ากว่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก่าหนด 
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิต
สังคมต่่าว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก่าหนด 
 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก่าหนด 
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม
เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก่าหนด 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ          
และค่านิยมที่ดีเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก่าหนด 
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก่าหนด 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมาย  
ที่สถานศึกษาก่าหนด 
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก่าหนด 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดสีูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก่าหนด 
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมาย  
ที่สถานศึกษาก่าหนด 
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาไทย 
4) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก่าหนด ค่าขวัญ “เป็นคนดี มีวิชา กีฬาเก่ง      
เคร่งวินัย” (Compassion: มีคุณธรรม เมตตา กรุณา ระเบียบวินัย) 

 ตัวชี้วัด : 1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก่าหนดในแต่ละระดับชั้น 
      2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์นักเรียนสอดคล้องเอกลักษณ์โรงเรียน 

(อัตลักษณ์นักเรียน : ความมีระเบียบวินัย) (เอกลักษณ์นักเรียน : กองพันชมพูฟ้า) (Collaboration 
Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การท่างานเป็นทีม และภาวะผู้น่า)    

3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ (คุณธรรมอัตลักษณ์ :             
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ จิตอาสา ความพอเพียง)     
     

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1) ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ 
ระดับ 1 ขึ้นไป  
2) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ          
และค่านิยมที่ดี
ตามอัตลักษณ์
นักเรียนสอดคล้อง
เอกลักษณ์โรงเรียน  
น้อยกว่าร้อยละ 50 
3) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่ดี   
ตามคุณธรรม           
อัตลักษณน์้อยกว่า
ร้อยละ 50 

1) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน
คุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ 
ระดับ 2 ขึ้นไป    
โดยผ่านเกณฑ์ระดับ 
3 ร้อยละ 50-59     

1) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน
คุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ 
ระดับ 2 ขึ้นไป   
โดยผ่านเกณฑ์ระดับ 
3 ร้อยละ 60-69     

1) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน
คุณลักษณะ        
อันพึงประสงค์ 
ระดับ 2 ขึ้นไป        
โดยผ่านเกณฑ์ระดับ 
3 ร้อยละ 70-79     
2) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตาม       
อัตลักษณ์นักเรียน
สอดคล้อง
เอกลักษณ์โรงเรียน  
ร้อยละ70-79     
3) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่ดีตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์  
ร้อยละ 70-79     

1) ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน
คุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ 
ระดับ 2 ขึ้นไป    
โดยผ่านเกณฑ์ระดับ 
3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตาม      
อัตลักษณ์นักเรียน
สอดคล้อง
เอกลักษณ์โรงเรียน  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่ดีตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตาม         
อัตลักษณ์นักเรียน
สอดคล้อง
เอกลักษณ์โรงเรียน  
ร้อยละ 50-59     

2) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตาม        
อัตลักษณ์นักเรียน
สอดคล้อง
เอกลักษณ์โรงเรียน  
ร้อยละ 60-69     

3) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่ดีตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์  
ร้อยละ 50-59    

3) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่ดีตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์  
ร้อยละ 60-69     

 
ผู้รับผิดชอบ : 1) งานวัดและประเมินผล 2)งานกิจการนักเรียน งานกองพันชมพูฟ้า  

3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและ 4) งานเศรษฐกิจพอเพียง



 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก่าหนด 

 1.1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก่าหนดในแต่ละระดับชั้น
(Compassion: มีคุณธรรม เมตตา กรุณา ระเบียบวินัย) 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 

0 1 2 3 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
    1.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

     

    1.2 ซื่อสัตย์สุจริต       

    1.3 มีวินัย      
    1.4 ใฝ่เรียนรู ้      

    1.5 อยู่อย่างพอเพียง      

    1.6 มุ่งม่ันในการท่างาน      
    1.7 รักความเป็นไทย      
    1.8 มีจิตสาธารณะ      

รวมทั้งสิ้น (ก) (ก)     
ผลรวมจ่านวนนักเรียนระดับ 2-3    (ข)    (ข) 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง   ปรับปรุง                           ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง  ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง   ดี                                    ร้อยละ 70 - 79   หมายถึง  ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
   จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป (ข) X100   
             จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)                            
แทนค่า (ข)................ X100  = (ค)……… 
               (ก)................. 
                    
 

ระดับคุณภาพ 

 

 

 



 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น…....จ่านวน….....คน  ครูผู้สอนจ่านวน.......คน ผู้ปกครองจ่านวน.........คน  
และอ่ืน ๆ จ่านวน ..........คน 
การสังเกต  การสื่อสาร   
การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล เชิงประจักษ์ 
   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
   เอกสารทางการเรียน (ปพ.5) รายวิชาพ้ืนฐาน 
    สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ..........................
..................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ................................................ 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ..........................
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................... .................................................................................... ............................. 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................................... 
5) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ..........................
..................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
6) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ..........................
................................................................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ .................................................... 
 



 

  
 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
   (................................................................................) 
                 งานวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................. ......................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................................ ............................ 
 อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................. ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

ประเด็นการตรวจสอบ 
1. รักชาติ ศาสน ์กษัตริย์  
     - ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดช ูความเป็นชาติ
ไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต   
    - ผู้เรียนปฏิบัติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจและยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการด่าเนินชีวิต       
มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท่าความผิด 
3. มีวินัย  
    - ผู้เรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น 
4. ใฝ่เรียนรู้   
    - ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่่าเสมอด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่และน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง   
     - ผู้เรียนด่าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ                 
ไม่เบียดเบียน ผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกัน ความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน  
    - ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก่าลัง
กาย ก่าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ ส่าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก่าหนดด้วยความรับผิดชอบและมีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน 
7. รักความเป็นไทย   
    - ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิ
ปัญญา ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทย ในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
8. มีจิตสาธารณะ 
    - ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ให้และช่วยเหลือ ผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อท่าประโยชน์
ส่วนรวม เข้าใจเห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 



 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
 ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก่าหนด 

  1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์นักเรียนสอดคล้องเอกลักษณ์โรงเรียน       
(อัตลักษณ์นักเรียน : ความมีระเบียบวินัย /เอกลักษณ์โรงเรียน : กองพันชมพูฟ้า) (Collaboration Teamwork 
and Leadership : ความร่วมมือ การท่างานเป็นทีมและภาวะผู้น่า) 

 

เกณฑ์การพิจารณา 

ประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์นักเรียน 
สอดคล้องเอกลักษณ์โรงเรียน 

รักและ
ศรัทธา
สถาบัน 

ความ
เป็นผู้น่า
และผู้
ตาม 

ระเบียบ
แถว 

ตรงต่อ
เวลา 

เคารพ
เชื่อฟังครู 

มีความ
ประพฤติ
เรียบร้อย 

มีสัมมา
คารวะ 

รับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี 

จ่านวนของนักเรียน ที่ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามอัตลักษณ์นักเรียน
สอดคล้องเอกลักษณ์โรงเรียน 

        

รวมจ่านวนนักเรียน         
ร้อยละ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ร้อยละเฉลี่ย (1+2+3+4+5+6+7+8)/8 
เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 

ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                       ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง          
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                  ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ           
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น…....จ่านวน….....คน  ครูผู้สอนจ่านวน.......คน ผู้ปกครองจ่านวน.........คน  
และอ่ืน ๆ จ่านวน ..........คน 
การสังเกต     พฤติกรรมผู้เรียน..................................................................................... ....................................  
การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล เชิงประจักษ์ 
 ผลการประเมินอัตลักษณ์นักเรียนตามเอกลักษณ์โรงเรียน 
 สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์นักเรียน
สอดคล้องเอกลักษณ์โรงเรียน 
 



 

1) โครงการ........................................................ ได้แก่
กิจกรรม…………........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ..................
............................................................................................................................. .................................................... 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................................................................................................
.............................................................. .................................................................................... ............................... 
5) โครงการ........................................................ ได้แก่
กิจกรรม…………........................................................ ................................................................................................
................................................................................................................................................................ .................
............................................................................................................................. .................................................... 
6) โครงการ........................................................ ได้แก่
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 ผลงานนักเรียน/รางวัลที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์นักเรียนสอดคล้อง 
เอกลักษณ์โรงเรียน 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 



 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ได้แก่ 1) การศึกษาดูงานในปีการศึกษา................. ได้แก่ 
............................................................................................................................. ....................................................
......................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................
...................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ .........................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................... ..............................................
..................................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................. ...............................................................................................................  
 

  
 
 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
(................................................................................) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
 ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก่าหนด 
  1.3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ (คุณธรรมอัตลักษณ์ : ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ จิตอาสา ความพอเพียง) (Compassion: มีคุณธรรม เมตตา กรุณา ระเบียบ
วินัย) 
 

เกณฑ์การพิจารณา 

ประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 

ความมีวินัย 
ความ

รับผิดชอบ 
ความ

ซื่อสัตย์ 
จิตอาสา 

ความพอเพียง 
(งานเศรษฐกิจ

พอเพียง) 
จ่านวนของนักเรียนที่ผ่าน
การประเมินคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

     

รวมจ่านวนนักเรียน      
ร้อยละ (1) (2) (3) (4) (5) 

ร้อยละเฉลี่ย (1+2+3+4+5)/5 
เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 

ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง     
ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง 
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี           
ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 



 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น…....จ่านวน….....คน  ครูผู้สอนจ่านวน.......คน  
การสังเกต      พฤติกรรมผู้เรียน............................................................................................................. ....... 
การตรวจเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผลการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน 
 สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์  
1) โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กิจกรม
................................................................ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ กิจกรม
..................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ กิจกรม
..................................................................... ........................................................................................................
.............................................................................................................................. ............................................... 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ กิจกรม
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................. ............................................................................ 

       
 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
    (................................................................................) 
                หวัหน้างานโรงเรียนคุณธรรม



 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1) ผู้เรียนรู้และเห็น
คุณค่าของความ
เป็นไทย ผ่านเกณฑ์
ระดับด ีต่่ากว่า            
ร้อยละ 50 
2) ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น  
 

1) ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
ร้อยละ 51-59 
2) ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น  
 

1) ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
รอ้ยละ 60-69 
2) ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น  
 

1) ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
ร้อยละ 70-79 
2) ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมใน
ชีวิตประจ่าวัน  

1) ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2) ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมใน
ชีวิตประจ่าวัน  

 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 
 



 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
 ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
          2.1)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด (ก) 
จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
1. ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย 

         

2. ผู้เรียนเข้าใจความหมาย 
ความส่าคัญยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ อย่างเป็นระบบและเข้า
ใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจและธ่ารงความเป็นไทย 

         

รวมจ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)          
ผลรวมจ่านวนนักเรียนระดับ 2.5-4     (ข) 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                       ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                 ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
 ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
             จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ข) X100      
                       จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)  
   แทนค่า   (ข)...................... X100    =  (ค)……….………… 
                   (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

(ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 
1 

ปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมาก 

3. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ           
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 

     

รวมจ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)     
ผลรวมจ่านวนนักเรียนระดับพอใช้-ดีมาก   (ข) 

เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                           ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                                     ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับพอใช้ขึ้นไป (ข) X100      
           จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)  
   แทนค่า   (ข)...................... X100    =  (ค)……….…………          
                    (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น…....จ่านวน….....คน  ครูผู้สอนจ่านวน.......คน ผู้ปกครองจ่านวน.........คน  
และอ่ืน ๆ จ่านวน ..........คน 
การสังเกต  การสื่อสารของนักเรียน    
การตรวจเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  เอกสารทางการเรียน (ปพ.5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาพ้ืนฐานจ่านวน ........................ รายวิชา 
ปีการศึกษา ............. 
  เอกสารทางการเรียน (ปพ.5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รายวิชาพ้ืนฐานจ่านวน ...............รายวิชา 
ปีการศึกษา ............. 
  อ่ืนๆ สารสนเทศสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรีไทย 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................................ ...................................... 
 



 

3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................. ............................................................................................
................................................................................................... ............................................................................... 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
 อ่ืนๆ (ระบุ) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ............................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................ ................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................................................................................ ......................................... 
......................................................................................... ........................................................................................ 
 

 
 

 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
  (................................................................................) 
             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและเข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น  

ระดับ 3 คะแนน หมายถึง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่น (อ่าเภอหรือจังหวัด) ร้อยละ 80 ขึ้นไป   
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่น (อ่าเภอหรือจังหวัด) ร้อยละ 70 – 79 
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่น (อ่าเภอหรือจังหวัด) ร้อยละ 60 – 69 
ระดับ 0 คะแนน หมายถึง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่น (อ่าเภอหรือจังหวัด) ต่่ากว่าร้อยละ  60 



 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ตัวชี้วัด : ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทางด้านศาสนา ค่านิยม 

วัฒนธรรมและการด่าเนินชีวิต (Cross – Cultural Understanding : เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม) 

 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนยอมรับและ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย
ทางด้านศาสนา 
ค่านิยม วัฒนธรรม
และการด่าเนิน
ชีวิต 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนยอมรับและ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย
ทางด้านศาสนา 
ค่านิยม วัฒนธรรม
และการด่าเนิน
ชีวิต 
ร้อยละ 51-59 

ผู้เรียนยอมรับและ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย
ทางด้านศาสนา 
ค่านิยม วัฒนธรรม
และการด่าเนิน
ชีวิต 
ร้อยละ 60-69 

ผู้เรียนยอมรับและ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย
ทางด้านศาสนา 
ค่านิยม วัฒนธรรม
และการด่าเนิน
ชีวิต 
ร้อยละ 70-79 

ผู้เรียนยอมรับและ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย
ทางด้านศาสนา 
ค่านิยม วัฒนธรรม
และการด่าเนิน
ชีวิต 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
3) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

          3.1) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทางด้านศาสนา ค่านิยม 
วัฒนธรรมและการด่าเนินชีวิต 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่าง           
และหลากหลายทางด้านศาสนา 
ค่านิยม วัฒนธรรมและการ
ด่าเนินชีวิต 

         

รวมจ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)          
ผลรวมจ่านวนนักเรียน 

ระดับ 2.5-4   
  

(ข) 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                          ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้(ค) 
             จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ข) X100      
                       จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)  
   แทนค่า   (ข)...................... X100    =  (ค)……….………… 
                   (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 
1 

ปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมาก 

2. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  
ของวัฒนธรรมและการด่าเนินชีวิต 

     

รวมจ่านวนนักเรียนทั้งหมด   (ก)     
ผลรวมจ่านวนนักเรียนระดับพอใช้-ดีมาก    (ข) 

เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                          ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้(ค) 
จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับพอใช้ขึ้นไป (ข) X100      
          จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)  
   แทนค่า   (ข)...................... X100    =  (ค)……….………… 
                   (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น…....จ่านวน….....คน  ครูผู้สอนจ่านวน.......คน  
การสังเกต  การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน   พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน   
การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล เชิงประจักษ์ 
  เอกสารทางการเรียน (ปพ.5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาพ้ืนฐาน
จ่านวน ...............รายวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติม จ่านวน  ............. รายวิชา 
  สารสนเทศสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายทางด้านศาสนา ค่านิยม วัฒนธรรมและการด่าเนินชีวิต 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………................................................................................................................ .........................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ................................
..................................................................................................................................................................................  
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ................................
................................................................................................... ...............................................................................  



 

4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………........................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
 หลักสูตรสถานศึกษา “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” 
 เอกสารทางการเรียนของกิจกรรมพัฒนานักเรียน “กิจกรรมแนะแนว” ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 สารสนเทศสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายทางด้านศาสนา ค่านิยม วัฒนธรรมและการด่าเนินชีวิต 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ................................
.................................................................................................................................. ................................................ 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม………….......................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ..............................................................................  
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................................................ .............................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ................................
............................................................................................................................................................... ................... 
 อ่ืนๆ (ระบุ) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................ .........................................................................................................................  

 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
    (................................................................................) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 



 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างของวัฒนธรรม
และการด่าเนินชีวิต 
 

 ระดับ 3 คะแนน  
1. นักเรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง โดยมีผลการเรียน
วิชาแนะแนวระดับผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป และ 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมร้อยละ 80          
ขึ้นไป   
 ระดับ 2 คะแนน  
1. นักเรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง โดยมีผลการเรียน
วิชาแนะแนวระดับผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม  
ร้อยละ 70 - 79 
ระดับ 1 คะแนน  
1. นักเรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง โดยมีผลการเรียน
วิชาแนะแนวระดับผ่านร้อยละ 60 ขึ้นไป และ 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม  
ร้อยละ 60 – 69 
ระดับ 0 คะแนน  
1. นกัเรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง โดยมีผลการเรียน
วิชาแนะแนวระดับผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป และ 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม ต่่ากว่า 
ร้อยละ  60 

 



 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ตัวชี้วัด :  1) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
     2) ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคม สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 

 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1) ผู้เรียนมีมี
สุขภาพร่างกาย
เหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย  
ผ่านเกณฑ์  
ต่่ากว่าร้อยละ 50 
2) ผู้เรียนมี
สุขภาพจิต 
อารมณ์ สังคม
และสามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืน              
ต่่ากว่าร้อยละ 50 
 

1) ผู้เรียนมีมี
สุขภาพร่างกาย
เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย  
ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 50-59    
2) ผู้เรียนมี
สุขภาพจิต อารมณ์ 
สังคมและสามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
ร้อยละ 50-59    

1) ผู้เรียนมีมี
สุขภาพร่างกาย
เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย  
ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 60-69     
2) ผู้เรียนมี
สุขภาพจิต อารมณ์ 
สังคมและสามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
ร้อยละ 60-69     

1) ผู้เรียนมีมี
สุขภาพร่างกาย
เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย  
ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 70-79     
2) ผู้เรียนมี
สุขภาพจิต อารมณ์ 
สังคมและสามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
ร้อยละ 60-69     

1) ผู้เรียนมีมี
สุขภาพร่างกาย
เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย  
ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2) ผู้เรียนมี
สุขภาพจิต อารมณ์ 
สังคมและสามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

งานอนามัยโรงเรียน 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน



 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
   ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
  4.1) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 

 เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด (ก) 
จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 

น้อย ปกต ิ เกิน อ้วน อ้วนมาก 
1. การมีพัฒนาการทางร่างกาย
และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

      

รวมจ่านวนนักเรียน (ก) (ข)   
เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 

ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                   ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง          
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                             ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ           
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
 จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับน้อย – เกินข้ึนไป (ข) X100   
                  จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)                              
    แทนค่า (ข).............X100  =  (ค)……….… 
                (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

 

 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

จ่านวนนักเรียน
ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

2. การมีสมรรถภาพทางกาย       
รวมจ่านวนนักเรียน (ก)  (ข) 

เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                   ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง         
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                              ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ           
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับพอใช้-ดีมากขึ้นไป (ข) X100   
จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)                              
แทนค่า (ข)...........X100  =  (ค)……….… 
           (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

 

 

 



 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

3. ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติ คุณธรรม 
ค่านิยม  และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ 
พร้อมทั้งทักษะทางพลศึกษาในการพัฒนา
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

         

รวมจ่านวนนักเรียน (ก)     (ข) 
เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 

ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                     ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง        
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                                ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ         
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ข) X100   
           จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)                           
แทนค่า (ข)...................X100  =  (ค)……….… 
             (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 
 

 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น…....จ่านวน….....คน  ครูผู้สอนจ่านวน.......คน ผู้ปกครองจ่านวน.........คน  
และอ่ืน ๆ จ่านวน ..........คน 
การสังเกต  พฤติกรรมผู้เรียนจ่านวน................คน  ที่................................................................................. ... 
การตรวจเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 สารสนเทศเกี่ยวกับสุขอนามัยของนักเรียน ได้แก่ .......................................................................................  
 สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือส่านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ การใช้ห้องพยาบาล การเจ็บป่วย สมุดประจ่าตัวนักเรียน 
 สมุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  สมุดตรวจราชการ  สมุดนิเทศ 
 เอกสารทางการเรียน ปพ.5 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา 
 รายงานของงานอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสถิติอุบัติเหตุของนักเรียน 
 เกียรติบัตร/รางวัล นักเรียนทางด้านกีฬา ได้แก่ 
............................................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ................................................
........................................................................................................................................... ..................................



 

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

...................................................................................................................................................................... ....... 
 รายงานโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพวะทางกาย  
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................. .......................................................................................
.............................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................. .......................................................................................
.................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................. ................................................................................  
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................. .......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................. ............................... 

 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
    (................................................................................) 
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
 ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
 4.2) ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคม สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
 

 เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละ 
ระดับคุณภาพ 

ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา 
1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
    1.1 ด้านอารมณ์ 
    1.2 ด้านความประพฤติ/เกเร 
    1.3 ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น 
    1.4 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน 
    1.5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

    

รวมจ่านวนนักเรียน (ก) (ข)   
เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 

ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                      ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง        
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                                ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ       
ร้อยละ 80 ขึน้ไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
             จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับปกติ  (ข) X100      
                       จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)  
   แทนค่า   (ข)...................... X100    =  (ค)……….………… 
                   (ก)................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 



 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (ก) 

จ านวนนักเรียนแต่ละ 
ระดับคุณภาพ 

ต่่ากว่า
ปกติ 

เกณฑ์
ปกติ 

สูงกว่า
ปกติ 

2.  ผู้เรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ 
     2.1 ด้านดี เป็นความสามารถในการควบคุมอามรณ์และ
ความต้องการของตนเอง 
           1) ควบคุมตนเองได้ 
           2) เห็นใจผู้อ่ืน 
           3) รับผิดชอบ 

    

     2.2 ด้านเก่ง เป็นความสามารถในการรู้สึกตนเอง          
มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
            1) มีแรงจูงใจ 
            2) ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
            3) สัมพันธภาพ 

    

      2.3 ด้านสุข เป็นความสามารถใจการด่ารงชีวิต           
อย่างเป็นสุข 
            1) ภูมิใจในตนเอง 
            2) พอใจชีวิต 
            3) สุขสงบทางใจ 

    

รวมจ่านวนนักเรียน (ก)  (ข)  
เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 

ต่่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                      ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง        
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                                ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ           
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
     จ่านวนนักเรียนที่ได้ระดับปกติ  (ข) X100      
             จ่านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)  
   แทนค่า   (ข)...................... X100    =  (ค)……….………… 
                   (ก)................. 
 
 

ระดับคุณภาพ 



 

แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้เรียนชั้น…....จ่านวน….....คน  ครูผู้สอนจ่านวน.......คน ผู้ปกครองจ่านวน.........คน  
และอ่ืน ๆ จ่านวน ..........คน 
การสังเกต  พฤติกรรมผู้เรียนจ่านวน................คน  .................................................................................... . 
การตรวจเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 สรุปรายงาน กิจกรรม/งาน/โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 เอกสารที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ 1) เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ SDQ  EQ 
……….............................................................................................................................................................. ......
......................................................... ....................................................................................................................
............................................................................................................................................ .................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
...................................................................................................................................................... .......................
........................................................................................................................................................................ .....
................................................................................. ............................................................................................
............................................................................. ................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
.......................................................................................................................................... ...................................
.................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................  

 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
(....................................................................................................)  
        หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รำยงำนพฤติกรรมของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ............................  
งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

พฤติกรรมนักเรียน (จ านวน) 
การมีส่วนร่วมในกจิกรรม
รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด 

หมายเหตุ 
(ชื่อกิจกรรม) 

สิ่งเสพ
ติด 

อบายมุข 
ปัญหา
ทางเพศ 

ก่อเหตุ
ทะเลาะ
วิวาท 

รวม 
นักเรียนแกน

น า 
นักเรียน
เข้าร่วม 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

รวม          

 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจารณา 1) เป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดไม่ชัดเจน 
2) มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา
แต่ไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1) เป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน
เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 
2) มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพตา
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1) เป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
2) มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน
ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3) ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างได้ 
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เป็นแบบอย่างได้ 



ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
4) จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5) จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

5) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
6)จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษาและจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
งาน 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

 
 ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ไม่ชัดเจน 

สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจนเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ 
 

สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษาก าหนด
มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
ความต้องการ
ชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 

สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ                 
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 
ผู้รับผิดชอบ :งานนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน  
 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
1. สถานศึกษาใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลสารสนเทศรอบด้านก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายชัดเจน 
     1. รวบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา เช่น 
เป้าหมาย พันธกิจ ความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง และแผนการศึกษา
ชาติ นโยบายทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา 
     2. มีการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของ
องค์กรและศักยภาพของหน่วยงาน 
     3. เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์และสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกสถานศึกษา  
    4. เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายทางการศึกษาที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  
      1. สถานศึกษาก าหนดทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน  
      2. สถานศึกษาก าหนดทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายทางการศึกษาที่เก่ียวข้องชัดเจน 

ระดับ 5 คะแนน 
1. ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและ

ด าเนินการข้อ 1 ครบ 4 ข้อและมีร่องรอยหลักฐาน
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 

2. ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและ
ด าเนินการข้อ 2 ครบ 4 ข้อและมีร่องรอยหลักฐาน
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 4 คะแนน 

1. ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและ
ด าเนินการข้อ 1 ครบ 3 ข้อและมีร่องรอยหลักฐาน
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 

2. ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและ
ด าเนินการข้อ 2 ครบ 3 ข้อและมีร่องรอยหลักฐาน
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 3 คะแนน 

1. ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและ
ด าเนินการข้อ 1 ครบ 2 ข้อและมีร่องรอยหลักฐาน
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 

2. ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและ
ด าเนินการข้อ 2 ครบ 2 ข้อและมีร่องรอยหลักฐาน
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 2 คะแนน 

1. ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและ
ด าเนินการข้อ 1 ครบ 1 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 

2. ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและ
ด าเนินการข้อ 2 ครบ 1 ข้อและมีร่องรอยหลักฐาน
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
     3. บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน
โครงการได้สอดคล้อง 
     4. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
 

ได้................คะแนน(ก) 
 

ระดับ 1 คะแนน 
1. ผู้บริหารมีคุณลักษณะข้อ 1 แต่ละข้อรายการ 

ไม่ชัดเจน 
2. ผู้บริหารมีคุณลักษณะข้อ 2 แต่ละข้อรายการ 

ไม่ชัดเจน 

 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง   ปรับปรุง                                     ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง  ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง   ดี                                              ร้อยละ 70 - 79   หมายถึง  ดีเลิศ   
 ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 
 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค)  คะแนนทีได้ X100    
                                                          5                              
แทนค่า ................ X100    = (ค)……….………… 
                   5 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ครูผู้สอนจ านวน.......คน ผู้ปกครองจ านวน.........คน และอ่ืน ๆ จ านวน ..........คน 
การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล เชิงประจักษ์ 
   แผนพัฒนาสถานศึกษา 
   แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
   สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่เกี่ยวข้องก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .......................
................................................................................................................................................ ..........................
............................................................................................................................. ............................................. 



  
 

 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
   (................................................................................) 
                 หัวหน้านโยบายและแผน 
 

3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .......................
............................................................................................................................. .............................................
.............................................................................. ............................................................................................  
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม………….............................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. .............................................
................................................................................................................................................. ......................... 
5) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ............................................. 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................ .................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามี

ระบบบริหาร

จัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษาแต่

ไม่ส่งผลต่อ

คุณภาพตาม

มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพตา
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาท่ี
ชัดเจนส่งผลต่อ
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาท่ี
ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

สถานศึกษามีมี
ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ี
ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ 

 
ผู้รับผิดชอบ :งานประกันคุณภาพ/งานนโยบายและแผน/งานอ านวยการ 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 
ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
1. การจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. ความชัดเจนของ
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
ได้................คะแนน 

         (ก) 

 

 

ระดับ 5 คะแนน 
 สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้มาตรฐาน
และตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชัดโดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษารวมทั้งมีการประกาศค่า
เป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จได้เหมาะสม 
ระดับ 4 คะแนน 
 สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐาน
และตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชัดโดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษารวมทั้งมีการประกาศค่า
เป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จได้
เหมาะสม 
ระดับ 3 คะแนน 
 สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐาน
และตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชัดโดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษารวมทั้งมีการประกาศค่า
เป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบแต่ไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จได้
เหมาะสม 
 
 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ระดับ 2 คะแนน 
 สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้โดย
มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาไม่
เด่นชัดรวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายหรือ 
 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไม่
เหมาะสม 
ระดับ 1 คะแนน 
 สถานศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่ได้เกิดจากการศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้โดย
มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาไม่
เด่นชัดรวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ ไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายหรือ 
 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไม่
เหมาะสม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินการตามข้อรายการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและก าหนด
วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมี
จุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 
 2. ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ
กิจกรรมทุกโครงการกิจกรรมสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนทาง
วิชาการ 
 4. ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของ
สถานศึกษาผู้เรียนผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน
ชุมชนและท้องถิ่นและด าเนินงานตามท่ีก าหนด
ไว้ครบถ้วน 
 5. ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับเป้าหมาย ทุกโครงการ
กิจกรรม 
 6. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 7. ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
 8. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ

ระดับ 5 คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง 10 ข้อรายการ
โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 4 คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง 10 ข้อรายการ          
แต่ม ี1–2 ข้อ รายการที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ยัง
ขาดความชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 3 คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการตามข้อรายการทั้ง 10 ข้อ
รายการ แต่ม ี3-4ข้อ รายการที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
ที่ยังขาดความชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 2 คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการไม่ครบทั้ง 10 ข้อรายการ
หรือม ี5–6ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ยัง
ขาดความชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 1 คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการไม่ครบทั้ง 10 ข้อรายการ
หรือมีมากกว่า 6 ข้อรายการ ที่ไม่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏไม่สามารถตรวจสอบได้ 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
 9. น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การ
ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่โครงการกิจกรรม
ก าหนดไว้ 
 10. ก ากับติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ได้.....................คะแนน (ก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           3) จัดระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
  

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
3.1. จัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
1. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
2. การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 

ได้.............คะแนน (ก) 
 
 
 
 

ระดับ 5 คะแนน 
 สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
 ถูกต้องครอบคลุมทันสมัยและพร้อมใช้ 
 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการการ
บริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทั่วไปรวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืนๆ โดยเกิดจากความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้
ต้องการใช้ทุกฝ่าย 
ระดับ 4 คะแนน 
 สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
ถูกต้องครอบคลุมทันสมัยและพร้อมใช้ 
 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจ ด้านการบริหารวิชาการการ
บริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทั่วไปรวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืนๆ โดยเกิดจากความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้
ต้องการใช้ทุกฝ่าย 
ระดับ 3 คะแนน  
 สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ถูกต้องครอบคลุมทันสมัยและ
พร้อมใช้ 
 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการการ
บริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหาร



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ทั่วไปรวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืนๆ โดยเกิดจากความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ต้องการใช้
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ 2 คะแนน 
 สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบ
สารสนเทศ แต่ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นหมวดหมู่ไม่ถูกต้อง
ครอบคลุมทันสมัยหรือไม่พร้อมใช้ 
 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมภารกิจ 
 ในทุกด้านรวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆ ไม่ได้เกิดจากความ
ร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ต้องการใช้ 
ระดับ 1 คะแนน 
 สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบ
สารสนเทศ แต่ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นหมวดหมู่ไม่ถูกต้อง
ครอบคลุมทันสมัยหรือไม่พร้อมใช้หรือ 
 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมภารกิจในทุกด้านรวมทั้งงาน
สนับสนุนอื่นๆไม่ได้เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องหรือ 
 ไม่มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ต้องการใช้ 

3.2 การจัดระบบการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 

ได้.............คะแนน (ก) 
 

ระดับ 5 คะแนน 
 สถานศึกษาก าหนดโครงสร้างการบริหารเหมาะสมกับ
สถานศึกษา เป็นรูปธรรม ก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 
และบริหารอัตราก าลังสอดคล้องกับภาระงานของ
สถานศึกษาถูกต้องครอบคลุมทันสมัยและพร้อมใช้ 
 สถานศึกษามีการนิเทศภายในและน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร  และงาน 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ  
ระดับ 4 คะแนน 
 สถานศึกษาก าหนดโครงสร้างการบริหารเหมาะสมกับ
สถานศึกษาเป็นรูปธรรม ก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน และ
บริหารอัตราก าลังสอดคล้องกับภาระงานของสถานศึกษา
ถูกต้องครอบคลุม 
 สถานศึกษามีการนิเทศภายในและน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร  และงาน 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ  
ระดับ 3 คะแนน  
 สถานศึกษาก าหนดโครงสร้างการบริหารเหมาะสมกับ
สถานศึกษาเป็นรูปธรรม ก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนและ
บริหารอัตราก าลังสอดคล้องกับภาระงานของสถานศึกษา
ถูกต้อง 
 สถานศึกษามีการนิเทศภายในและน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรและงาน 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระดับ 2 คะแนน 
 สถานศึกษาก าหนดโครงสร้างการบริหาร ก าหนด
บทบาทหน้าที่และบริหารอัตราก าลังสอดคล้องกับภาระ
งานของสถานศึกษา  
 สถานศึกษามีการนิเทศภายใน  
 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 คะแนน 
 สถานศึกษาก าหนดโครงสร้างการบริหาร ก าหนด
บทบาทหน้าที่  
 สถานศึกษามีการนิเทศภายใน  
 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

3.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาดังนี้ 
 1.1 การก าหนดทิศทาง ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจเป้าหมายของสถานศึกษา 
 1.2 การก าหนดจุดเน้นหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
 1.3 การก าหนดคุณภาพของผู้เรียน 
 1.4 สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 
 1.5 การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 1.6 การพัฒนาหรือปรับปรุงด้านหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรีนรู้ 
 1.7 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาผู้เรียน 
 1.8 ก าหนดอัตราก าลังตามความต้องการ
ของสถานศึกษา 

 
ได้ระดับคะแนน............  (ก) 

ระดับ 5 คะแนน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ 1 ทุกข้อ มีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 4 คะแนน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ1จ านวน 6-7 ข้อ มี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 3 คะแนน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ1จ านวน 4-5 ข้อ            
มีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 2 คะแนน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ1จ านวน 3 ข้อ มี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 1 คะแนน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ1จ านวน 1 – 2 ข้อ            
มีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้หรือ 

3.4 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา  
 1. การมีส่วนร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร          
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่างๆ เพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ 
จัดนิทรรศการ Website เป็นต้น 

ระดับ 5 คะแนน 
 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาใช้รูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาครบทุกรายการได้อย่างเหมาะสม 
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 4 คะแนน  



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
 2.การเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายใน-ภายนอก มีส่วนร่วมในการให้
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษา 
 3. การเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
บทบาท มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือ 
ร่วมเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานของ
สถานศึกษา   
 4.การมีส่วนร่วมระดับสร้างความร่วมมือ
ด าเนินกิจกรรม หรือสร้างความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาร่วมกัน  
 

ได้ระดับคะแนน............  (ก) 

 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาใช้รูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาครบทุกรายการได้อย่างเหมาะสม 
ระดับ 3 คะแนน 
 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาใช้รูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ ได้อย่างเหมาะสม 
ระดับ 2 คะแนน 
 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาใช้รูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 2 รูปแบบ ได้อย่างเหมาะสม 
ระดับ 1 คะแนน 
 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาใช้รูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 1 รูปแบบ ได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2. การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ได้................คะแนน (ก) 

 

 

ระดับ 5 คะแนน 
 สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลครบทุกคนและ
ระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ               
1 ครั้ง 
 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทุก
มาตรฐานใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ระดับ 4 คะแนน 
 สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลครบทุกคนและ
ระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ              
1 ครั้ง 
 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                    
โดยมาตรฐานส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
และเหมาะสม 
 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ระดับ 3 คะแนน 
 สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลเป็นส่วนใหญ่
และระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยมาตรฐานส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
และเหมาะสม 
 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ระดับ 2 คะแนน 
 สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไม่ครอบคลุมทั้งระดับบุคคล
และระดับสถานศึกษา 
 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยมาตรฐาน
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมือที่ไม่หลากหลายและไม่
เหมาะสม 
 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ระดับ 1 คะแนน 
 สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไม่ครอบคลุมทั้งระดับบุคคล
และระดับสถานศึกษาและขาดความเป็นระบบหรือ 
 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยมาตรฐาน
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมือที่ไม่หลากหลายและไม่
เหมาะสม 
 ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ไม่มีการเตรียมการและไม่ให้ความร่วมมือในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 



5) น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
1) การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปใช้ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2) ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

ได้................คะแนน (ก) 
 
 

ระดับ 5 คะแนน 
 สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงและพัฒนา
ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน 
 ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี
ย้อนหลังเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับ 4 คะแนน 
 สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาทั้ง4ด้าน 
 ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างน้อย2ปี
ย้อนหลังเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับ 3 คะแนน 
 สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาทั้ง4ด้าน 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
 ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพียง1ปีย้อนหลังเพ่ือ
การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับ 2 คะแนน 
 สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาแต่ขาด
ความครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาท้ัง4ด้าน 
 ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพียง1ปีย้อนหลังเพ่ือ
การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วน
ร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับ 1 คะแนน 
 สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาแต่ขาด
ความครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาท้ัง4ด้านหรือ 
 ไม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) การรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
1. การสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
2. การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะ
กรรมการบริหาร สถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบ 
3. การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 
ได้..................คะแนน (ก) 

ระดับ 5 คะแนน 
 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนตาม
รูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด เป็นแบบอย่างที่ดี
สาระส าคัญ  ทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา และสะท้อนความส าเร็จชื่อเสียงอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องส่วน
ร่วมในการด าเนินการ 
 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
 เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
ระดับ 4 คะแนน 
 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนตาม
รูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดซึ่งมีสาระส าคัญทุกส่วน
ของรายงานครอบคลุมการด าเนินงานของสถานศึกษาและ
สะท้อนความส าเร็จ ชื่อเสียงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 
 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
 เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
 
 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ระดับ 3 คะแนน 
 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดก าหนดสาระส าคัญโดยภาพรวมของรายงาน
ครอบคลุมการด าเนินงานของสถานศึกษาและสะท้อน
ความส าเร็จชื่อเสียงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
 เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
ระดับ 2 คะแนน 
 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดก าหนดสาระส าคัญส่วนใหญ่ของรายงานไม่
ครอบคลุมการด าเนินงานของสถานศึกษาและสะท้อน
ความส าเร็จ ชื่อเสียงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบางฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
 เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
ระดับ 1 คะแนน 
 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ไม่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัด
การศึกษาหรือขาดความชัดเจนหรือ 
 สาระส าคัญของรายงานไม่ครอบคลุมการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและไม่สะท้อนความส าเร็จชื่อเสียงอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาหรือ 
 ไม่มีการน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานและหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบหรือ 
 ไม่มีการเผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง   ปรับปรุง                                     ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง  ปาน

กลาง  
ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง   ดี                                              ร้อยละ 70 - 79   หมายถึง  ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 

 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค)  คะแนนทีได้ X100    
                                                        45 
แทนค่า ................ X100    = (ค)……….………… 
                 45 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ครูผู้สอนจ านวน.......คน ผู้ปกครองจ านวน.........คน และอ่ืน ๆ จ านวน ..........คน 
การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล เชิงประจักษ์ 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
   สารสนเทศโรงเรียน Website DMC E-office  
   ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของโรงเรียน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   แบบบันทึกการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 



   รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
   สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่เกี่ยวข้องการมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .........................
............................................................................................................................................... ............................
................................................................................................................. .......................................................... 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................................. ............................. 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................... ...........................................................
...................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. .............................................. 
 รายงานการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบเครือข่ายผู้ปกครอง  ได้แก่ รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
 สมุดเยี่ยม /การนิเทศ 
 เอกสารหลักฐานเครือข่ายทางการศึกษา ได้แก่ 
……………………………………………………………………………………………………...........................................................
..................................................................................................................... ...................................................... 
 สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่เกี่ยวข้องสารสนเทศโรงเรียน /เครือข่ายทางการศึกษา 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .........................
................................................................................................................................................... ........................ 



  
 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
(................................................................................) 
          หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 
 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................ ...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษา

ด าเนินงานพัฒนา

วิชาการตาม

หลักสูตร

สถานศึกษา 

สถานศึกษา
ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

สถานศึกษา
ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษา
ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง 

สถานศึกษา
ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง เป็นแบบอย่าง
ได้ 
 

 
ผู้รับผิดชอบ :งานหลักสูตรและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1) สถานศึกษาจัดหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียน 

 
ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 

1.1 สถานศึกษาจัดหลักสูตรสถานศึกษาเน้นคุณภาพ
ผู้เรียน ดังนี ้
 1. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ประกอบด้วย 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครูผู้บริหาร
กรรมการสถานศึกษาผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
และหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสถานศึกษา  
 2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามี
องค์ประกอบครบถ้วนและ 
สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางฯตอบสนองเป้าหมาย
วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษาและมีการ
ก าหนดเวลาเรียนเหมาะสม 
กับระดับชั้น 
 3. รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่จัดไว้
ในหลักสูตรมีการจัดล าดับเนื้อหาสาระความยาก
ง่ายความซับซ้อนและมีการบูรณาการสภาพปัญหา
และความต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชา
อย่างเหมาะสม 
 4. การมีรายวิชาเพ่ิมเติมหลากหลายเพียงพอให้
ผู้เรียนมีโอกาส 
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
 5. รายวิชาเพ่ิมเติมมีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
เหมาะสมตามโครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียนเรียน 
 6. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้
ตามความต้องการ 

ระดับ 5 คะแนน 
1. สถานศึกษาด าเนินการ 1.1 ได้ดีและครบทั้ง 

9-10ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได้ 

2. สถานศึกษาด าเนินการ 1.2 ได้ดีและครบทั้ง 
6-7 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได้ 
ระดับ 4 คะแนน 

1. สถานศึกษาด าเนินการ 1.1 ได้ดี 7-8 ข้อและมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 

2. สถานศึกษาด าเนินการ 1.2 ได้ดี 4- 5 ข้อและมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 3 คะแนน 
   1. สถานศึกษาด าเนินการ 1.1 ได้ดี 5-6 ข้อและมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
   2. สถานศึกษาด าเนินการ 1.2 ได้ดี 3 ข้อและมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 2 คะแนน 
   1.  สถานศึกษาด าเนินการ 1.1 ได้ดี 3-4 ข้อและมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
   2. สถานศึกษาด าเนินการ 1.2 ได้ดี  2ข้อและมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 1 คะแนน 
    1. สถานศึกษาด าเนินการ 1.1 ได้ดี 1-2 ข้อและมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
 7. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
เพ่ิมเติมตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา 
 8. การมีรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีการบูรณา การข้าม
กลุ่มสาระฯ อย่างน้อย 2รายวิชา 
 9. การติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และสรุปผล 
ทุกภาคเรียน 
 10. การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
การศึกษาโดยใช้สรุปผล การติดตามการใช้
หลักสูตรผลการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
หรือผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    2. สถานศึกษาด าเนินการ 1.2 ได้ดี 1 ข้อและมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 

 

1.2 สถานศึกษาจัดหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
นักเรียน 
 1. การจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น 
 2. รายวิชาที่จัดไว้ในหลักสูตรมีการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น    สอดแทรกในรายวิชามี
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้เหมาะสม 
 3. น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. มีแผนงาน โครงการ /กิจกรรมเกี่ยวกับ
ส่งเสริมการเรียนรู้จากวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 6.สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภายในสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน 
 7. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ได้................คะแนน (ก) 

 
 
 



2) สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน 
 1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีสัดส่วนเวลา
เรียน และจ านวนกิจกรรมครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสูตร 
 2. การส ารวจข้อมูลผู้เรียน วางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมที่จัดส่งเสริมให้ผู้เรียน
ท ากิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้ค า ปรึกษา 
รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและสรุปรายงานผล
การจัดกิจกรรมทกุภาคเรียน 
 3. กิจกรรมชุมนุม/ชมรมต่าง ๆ มีหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความต้องการความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 
 4. ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็น
ไทย และอยู่อย่างพอเพียง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
 5. ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ท าประโยชน์
เพ่ือท้องถิ่นของตนเพ่ือชุมชนหรือสังคมอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ได้................คะแนน (ก) 
 

ระดับ 5 คะแนน 
 สถานศึกษาด าเนินการได้ครบทั้ง 5 ข้อ และมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 4 คะแนน 
 สถานศึกษาด าเนินการได้ 4 ข้อ และมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 3 คะแนน 
 สถานศึกษาด าเนินการได้ 3 ข้อ และมีร่องรอย
หลักฐาน สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 2 คะแนน 
 สถานศึกษาด าเนินการได้ 2 ข้อ และมีร่องรอย
หลักฐานสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 1 คะแนน 
 สถานศึกษาด าเนินการได้ 1 ข้อ และมีร่องรอย
หลักฐาน สามารถตรวจสอบได้ 

   
 
 
 
 
 
 
 



3) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทาง
การศึกษา 
2. การใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

ได้..............คะแนน (ก) 
 
 
การวิจัยของผู้บริหาร 
- การวิจัยปฏิบัติการ 
- การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น 
- การวิจัยประเมินผล 
- การวิจัยนโยบาย 

การวิจัยของครู 
- การวิจัยกรณีศึกษา 
- การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 
 

ระดับ 5 คะแนน 
 ผู้บริหารด าเนินการวิจัยทางการศึกษา หรือ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรท าวิจัยทางการศึกษาร้อยละ 80 โดยให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยในการบริหารจัดการศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวน
โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ระดับ 4 คะแนน 
 ผู้บริหารด าเนินการวิจัยทางการศึกษา หรือ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรท าวิจัยทางการศึกษาร้อยละ 70-79 โดยให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยในการบริหารจัดการศึกษาร้อยละ 70 – 79 ขึ้นไปของ
จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ระดับ 3 คะแนน 
 ผู้บริหารด าเนินการวิจัยทางการศึกษา หรือ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรท าวิจัยทางการศึกษาร้อยละ 60 – 69 โดยให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยในการบริหารจัดการศึกษาร้อยละ 60 – 69 ขึ้นไปของ
จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
 
 
 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ระดับ 2 คะแนน 
 ผู้บริหารด าเนินการวิจัยทางการศึกษา หรือ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรท าวิจัยทางการศึกษาร้อยละ 50 – 59 โดยให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบาย
ในการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบและปรับปรุง พัฒนาโดยใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยในการบริหารจัดการ ศึกษาร้อยละ            
50-59 ขึ้นไปของจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ระดับ 1 คะแนน 
 ผู้บริหารด าเนินการวิจัยทางการศึกษาหรือส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรท าวิจัยทางการศึกษาน้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้านและด าเนินการติดตามตรวจสอบและปรับปรุง
พัฒนาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยในการบริหาร
จัดการศึกษาน้อยกว่าร้อยละ50ของจ านวนโครงการ/กิจกรรม
ตามแผน 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง   ปรับปรุง                                     ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง  ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง   ดี                                              ร้อยละ 70 - 79   หมายถึง  ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 

 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค)  คะแนนทีได้ X100    
                                                         10 
แทนค่า ................ X100    = (ค)……….………… 
                  10 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 



 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  นักเรียน...........คน  ครูผู้สอนจ านวน.......คน ผู้ปกครองจ านวน.........คน และอ่ืน ๆ  
จ านวน ..........คน 
การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล เชิงประจักษ์ 
 หลักสูตรสถานศึกษา   การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   การวิจัยและติดตามผลการใช้
หลักสูตร         
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 หลักสูตรห้องเรียน SMET  
 แบบรายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษา 
 ค าสั่งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ค าสั่งโรงเรียน การบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ค าสั่งปฏิบัติหนา้ที่การจัดการเรียนการสอน 
 ปฏิทินวชิาการ 
 รายงานการประชุมโรงเรียน และรายงานการประชุมกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
  แผนปฏบิัติการ เสนอแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 ภาระงานบูรณาการ 8 กลุม่สาระการเรียน ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 คู่มือการวัดและประเมินผล 
 รายงานการวิจัยของผู้บริหาร    
 รายงานการวิจัยของครู หรือวิจัยในชั้นเรียน 
 สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่เก่ียวข้องการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย  
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .............................
................................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .............................
...................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... ............................................................................ .......... 



 
 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
    (................................................................................) 
       หัวหน้างานหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................... ...............................................................
...................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................ .......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ประเด็นพิจารณา 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการ

พัฒนาครูและ

บุคลากร 

สถานศึกษา พัฒนา
ครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามความ
ต้องการของครูหรือ
สถานศึกษาอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

1) สถานศึกษา
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา 
 2) สถานศึกษาจัด
ให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

1) สถานศึกษา
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา 
 2) สถานศึกษาจัด
ให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนางาน 
 

1) สถานศึกษา
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 2) สถานศึกษาจัด
ให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนางาน 
 

 
ผู้รับผิดชอบ : งานบุคคล 

 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
1. แผนงานโครงงานหรือกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
2. การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพครูและบุคลากร 
3. การมอบหมายงาน 
4. การน าผลการประเมินไปพัฒนา
และปรับปรุงงาน 
 
 

ได้...............คะแนน (ก) 
 

 

 

ระดับ 5 คะแนน 
 สถานศึกษามีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้านของ
สถานศึกษา 
 มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 มีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของสถานศึกษาท้ัง 4 ด้าน 
ให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถ 
และความถนัดหรือสนใจ 
 มีการนิเทศติดตามประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและ
ระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานโครงการครบถ้วน 
 มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี  
ระดับ 4 คะแนน 
 สถานศึกษามีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้านของ
สถานศึกษา 
 มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 มีการนิเทศติดตามประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและ
ระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานโครงการครบถ้วน 
 มีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของสถานศึกษาท้ัง4ด้านให้
ครูและบุคลากรรับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดหรือสนใจ 
 มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี 
ระดับ 3 คะแนน 
 สถานศึกษามีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้านของ
สถานศึกษา 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
 มีการพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 มีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของสถานศึกษา 4 ด้านให้ครู
และบุคลากรรับผิดชอบ 
 มีการนิเทศติดตามประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและ
ระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานโครงการ 
 มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี 
ระดับ 2 คะแนน 
 สถานศึกษามีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้านของ
สถานศึกษา 
 มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
 มีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของสถานศึกษาให้ครูและ
บุคลากรรับผิดชอบไม่เท่ากัน (ตามท่ีผู้บริหารเห็นชอบ)  
 การนิเทศติดตามประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานโครงการ 
ระดับ 1 คะแนน 
 สถานศึกษาไม่มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับ 
การกระจายอ านาจหรือ 
 มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการซ้ าๆ กันเพียง 1 
วิธีมีการมอบหมายงาน 
หรือกระจายงานของสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบ (ตามท่ี
ผู้บริหารเห็นชอบ)  
ไม่เท่ากันหรือการนิเทศติดตามประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานโครงการหรือ 
 ไม่มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร 

 
 
 
 



2) ส่งเสริมครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวนครู 
ทั้งหมด (ก) 

จ านวนครูแต่ละระดับคุณภาพ 
1  2  3  4  5  

การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและการ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษามีพฤติกรรมดังนี้ 

      

รวมทั้งสิ้น       
ผลรวมจ านวนครูระดับ 3-5 (ข)     

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง   ปรับปรุง  (1)                           ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง  ปานกลาง (2) 
ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง   ดี  (3)                                    ร้อยละ 70 - 79   หมายถึง  ดีเลิศ  (4)   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  ยอดเยี่ยม (5) 
จ านวนครทูี่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป (ข) X100    
            จ านวนครูทั้งหมด (ก)                             
แทนค่า   (ข).............. X100    =  (ค)……….………… 
              (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 
 
 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา มีพฤติกรรมดังนี้ 
1. การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 
ที่ตนนับถือ 
2. การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต 
ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
4. การพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6. การให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา 
7. การมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
8. การร่วมปกป้องและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา 

ระดับ 5 คะแนน 
 ครูมีคุณลักษณะและด าเนินการครบ 8 ข้อ และ
มีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 4 คะแนน 
 ครูมีคุณลักษณะและด าเนินการ 7 ข้อ และมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจน   สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 3 คะแนน 
 ครูมีคุณลักษณะและด าเนินการ 6 ข้อ และมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 2 คะแนน 
 ครูมีคุณลักษณะและด าเนินการ 4-5 ข้อ และมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 1 คะแนน 
 ครูมีคุณลักษณะและด าเนินการ 1-3 ข้อ และมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 



  3) ส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

 
ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 

 1. การก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ หรือการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายใน
สถานศึกษา และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อ 
1 มาแบ่งปันความรู้ ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา 
 3. การก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้องผ่านกิจกรรมสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาและด าเนินการตามแนวทางท่ี
ก าหนด 
  4. การระบุความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge Mapping) 
กลั่นกรองความรู้ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อ 3  
มาแบ่งปันความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
 5. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
 

ได้.........................คะแนน (ก) 
 
 

ระดับ 5 คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการครบ 5 ข้อ มีร่องรอย
หลักฐาน ปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
 ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ระดับ 4 คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และ 1 
ข้อรายการ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ยังขาดความ
ชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้ 
 ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan 
ร้อยละ 70-79 
ระดับ 3 คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และ มี           
2 ข้อรายการ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ยังขาด
ความชัดเจน  ไม่สามารถตรวจสอบได้ 
 ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan 
ร้อยละ 60-69 
ระดับ 2 คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมี    
3-4 ข้อรายการ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ยังขาด
ความชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้ 
 ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan 
ร้อยละ 50-59 
ระดับ 1 คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และทุก
ข้อรายการ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ยังขาดความ
ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 
 ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan  
ต่ ากว่าร้อยละ 50 



    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง   ปรับปรุง                                     ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง  ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง   ดี                                              ร้อยละ 70 - 79   หมายถึง  ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละ (ค)  คะแนนทีได้ X100    
                                         15                              
แทนค่า ................ X100    = (ค)……….………… 
                 15 

ระดับคุณภาพ 

 

 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์  ผู้บริหารสถานศึกษา ...........คน  ครูผู้สอนจ านวน.......คน  
การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล เชิงประจักษ์ 
   แผนพัฒนาสถานศึกษา 
   แผนปฏิบัติการประจ าปี   
   รายงานการประชุมโรงเรียน และรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารงาน 6 กลุ่มงาน  
   แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan  
   ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน     
   สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่เกี่ยวข้องพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ................................
................................................................................................... ............................................................................... 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………........................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ................................
...................................................................................................................................... ............................................ 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม………….........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 



 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
    (................................................................................) 
          หัวหน้างานบุคคล 
 

 รางวัลของครูและบุคลากรทางวิชาชีพ ได้แก่ 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................ ..........................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
 อ่ืนๆ 
(ระบุ)............................................................................................................ ............................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามี

สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพไม่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมี
ความปลอดภัย 

 
ผู้รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1) จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ประเด็นตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
ม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ด ี
สภาพแวดล้อม ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 
1. ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ า โรงอาหาร 
หอประชุม 
2. สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
3. สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนภายในสถานศึกษา 
 
 

ได้ ……………………….….คะแนน (ก) 
 
 

ระดับ 5 คะแนน 
สถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ าโรงอาหารห้อง
ประชุมครบทุกแห่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวน
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง 
มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับ 4 คะแนน 
สถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ าโรงอาหาร
หอประชุมครบทุกแห่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวน
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง 
มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับ 3 คะแนน 
สถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ าโรงอาหาร
หอประชุมครบทุกแห่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวน
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีบางครั้ง 
มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 



ประเด็นตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ระดับ 2 คะแนน 
สถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ าโรงอาหาร
หอประชุมครบสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่พอเพียงกับจ านวน
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีบางครั้ง 
มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับ 1 คะแนน 
สถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ าโรงอาหาร
หอประชุม ไม่ครบ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเป็นบางแห่งหรือ 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่พอเพียงกับจ านวน
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ไม่ดีหรือ 
มีสภาพแวดล้อมที่ไม่สวยงามร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.2 อาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบ
สาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวก
ส าหรับการด ารงชีวิตเป็นไปตามเกณฑ์    
 

ได้ ……………………….….คะแนน (ก) 
 
 

ระดับ 5 คะแนน 
 มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภค  
สิ่งอ านวยความสะดวกเทียบกับเกณฑ์ ควรมีตามมาตรฐานของ
โรงเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ระดับ 4 คะแนน 
 มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภค  
สิ่งอ านวยความสะดวกเทียบกับเกณฑ์ ควรมีตามมาตรฐานของ
โรงเรียน ร้อยละ 70-79 
ระดับ 3 คะแนน 
 มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภค  
สิ่งอ านวยความสะดวกเทียบกับเกณฑ์ ควรมีตามมาตรฐานของ
โรงเรียน ร้อยละ 60-69 
ระดับ 2 คะแนน 
 มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภค  
สิ่งอ านวยความสะดวก เทียบกับเกณฑ์ ควรมีตามมาตรฐาน
ของโรงเรียน ร้อยละ 50-59 



ประเด็นตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 คะแนน 
 มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภค  
สิ่งอ านวยความสะดวกเทียบกับเกณฑ์ ควรมีตามมาตรฐานของ
โรงเรียน ต่ ากว่าร้อยละ 50  

1.3 การส่งเสริมด้านอาคารประกอบ  
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการด ารงชีวิตมีความสะอาด 
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย   
1. มีมาตรการ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
2. มีการด าเนินงานตามมาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
3. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
4. มีการรายงานผลการด าเนินการ 
5. มีการพัฒนาและปรับปรุง 
 

ได้ ……………………….….คะแนน(ก) 
 

ระดับ 5 คะแนน 
 สถานศึกษาด าเนินการได้ทั้ง 5 ข้อมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 4 คะแนน 
 สถานศึกษาด าเนินการได้ 4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 3 คะแนน 
 สถานศึกษาด าเนินการได้  3 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 2 คะแนน 
 สถานศึกษาด าเนินการได้ 2 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานไม่
ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 1 คะแนน 
 สถานศึกษาด าเนินการได้ 1 ข้อ และไม่มีร่องรอยหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1. การมีขั้นตอนการด าเนินงานสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาโดยศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา  
 2. จัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามขั้นตอน
ตามท่ีก าหนด 
 3. การด าเนินการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานในข้อ 1 และน าผลไปปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4. การด าเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษาโดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน 
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตาม
ขั้นตอน 
ตามท่ีก าหนด 
 5. การด าเนินการก ากับ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานในข้อ 3 และน าผลไปปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 6. การสรุปรายงานผลการใช้ประประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

ได้......................คะแนน (ก) 
 
 

ระดับ  5  คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการครบ 6 ข้อ มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏ ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 4 คะแนน 
  สถานศึกษามีการด าเนินการครบ 6 ข้อ และ  
1 ข้อรายการ มีร่องรอย  หลักฐานปรากฏที่ยังขาด
ความชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 3  คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการครบ 6 ข้อ และ 
มี 2 ข้อรายการมีร่องรอย หลักฐานปรากฏที่ยังขาด
ความชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 2 คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการครบ 6 ข้อ และ 
มี 3-4 ข้อรายการ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ยังขาด
ความชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 1 คะแนน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการครบ 6 ข้อ  
และทุกข้อรายการมีร่องรอย หลักฐานปรากฏที่ยัง
ขาดความชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้  

 
 



    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง   ปรับปรุง                                    ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง  ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง   ดี                                             ร้อยละ 70 - 79   หมายถึง  ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละ (ค)  คะแนนทีได้ X100    
                                            20                              
แทนค่า ................ X100    = (ค)……….………… 
                 20 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์   
 ครู  จ านวน............................คน           ผู้เรียนชั้น................      จ านวน.............................คน  
 ผู้ปกครอง จ านวน............................คน    ผู้เกี่ยวข้อง                 จ านวน.............................คน       
การตรวจเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
 เกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน 
 ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน   
 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
 บันทึกการประชุมเกี่ยวกับการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
 แบบบันทึกการด าเนินงาน และการก ากับติดตามงานอาคารสถานที่ และรายงานประจ าปีเกี่ยวข้องการ
วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 แบบส ารวจและสรุปความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 อาคารห้องเรียนห้องปฏิบัติการสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ 
 สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ .............................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .......................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 



3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ .............................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................... .........................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................ 
2) รางวัลที่ได้รับหรือประกาศเกียรติคุณที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อม
............................................................................................ .............................................................................
....................................................................................... .................................................................................. 
 แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่  
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 สารสนเทศสรุปการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่  
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 

 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
    (................................................................................) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1) สถานศึกษามี
การบริการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
2) สถานศึกษามี

การบริการระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้ 

1) สถานศึกษา
จัดหา และบริการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
2) สถานศึกษา
จัดหา และบริการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 

1) สถานศึกษา
จัดหา พัฒนา และ
บริการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
2) สถานศึกษา
จัดหา พัฒนาและ
บริการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 

1) สถานศึกษา
จัดหา พัฒนา และ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
2) สถานศึกษา
จัดหา พัฒนา และ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 
 

1) สถานศึกษา
จัดหา พัฒนา และ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการที่
เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 
2) สถานศึกษา
จัดหา พัฒนา และ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี  

งานโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
6.1 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา 
1. ประชุมสร้างความตระหนักให้บุคคลกรทุกคน
ในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
2. วางแผนจัดระบบงานในโรงเรียนให้เป็น
หมวดหมู่ 
3. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงานอย่าง
ชัดเจน 
4. ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าโครงการ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
5. นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
6. ตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะ 
7. สรุปผลและประเมิน 
8. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อมทราบทุกปี 
6.2 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
1.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจ 
2. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
3. การผลิตและจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพให้เพียงพอเหมาะสมกับ
ความต้องการ 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น ระบบการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงาน 

ระดับ 5 คะแนน 
1. สถานศึกษาด าเนินการ 6.1 ได้ดีและครบทั้ง 7-8 ข้อ 
และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
2. สถานศึกษาด าเนินการ 6.2 ได้ดีและครบทั้ง 6-7 ข้อ 
และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 4 คะแนน 
1. สถานศึกษาด าเนินการ 6.1 ได้ดี 5-6 ข้อและมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
2. สถานศึกษาด าเนินการ 6.2 ได้ดี 4- 5 ข้อและมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 3 คะแนน 
1. สถานศึกษาด าเนินการ 6.1 ได้ดี 4 ข้อและมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
2. สถานศึกษาด าเนินการ 6.2 ได้ดี 3 ข้อและมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 2 คะแนน 
1.  สถานศึกษาด าเนินการ 6.1 ได้ดี 3 ข้อและมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
2. สถานศึกษาด าเนินการ 6.2 ได้ดี 2 ข้อและมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ระดับ 1 คะแนน 
1. สถานศึกษาด าเนินการ 6.1 ได้ดี 1-2 ข้อและมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
2. สถานศึกษาด าเนินการ 6.2 ได้ดี 1 ข้อและมีร่องรอย
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
5. การจัดเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ และการสื่อสารระหว่างบุคคล 
6. สร้างสมรรถนะบุคลากรเพ่ือความสามารถใน
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ รักษาความม่ันคงและ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ได้................คะแนน (ก) 

 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง   ปรับปรุง                                    ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง  ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง   ดี                                              ร้อยละ 70 - 79   หมายถึง  ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละ (ค)  คะแนนทีได้ X100    
                                           5 
แทนค่า ................ X100    = (ค)……….………… 
                  5 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์   
 ครู          จ านวน............................คน                 ผู้เรยีนช้ัน................      จ านวน.............................คน  
 ผู้ปกครอง จ านวน............................คน                 ผู้เกี่ยวขอ้ง                 จ านวน.............................คน       

การตรวจเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
 ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน   
 สารสนเทศสรุปรายงานโครงการที่เกี่ยวข้อง จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 



2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................  
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ ได้แก่ 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
...................................................................................... ...................................................................................
....................................................................................... ..................................................................................
.................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ............................................................................. 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
.................................................................................. .......................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................................................ .........
.......................................................................................................................... ...............................................
............................................................................................................................. ............................................
..................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ............................................ 
อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................. ............................... 
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ............................................
.......................................................................................................................................... ............................... 

 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
     (................................................................................) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ : ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
ประเด็นพิจารณา 1) จัดการเรียนรู้ที่ไม่

เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ใช้กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3) ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
ไม่เป็นระบบ 

1) จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3) ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1) จัดการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3) ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4) มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

1) จัดการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1) จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม
ได้จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และ
มีการเผยแพร่ 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ



ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้ที่เก่ียวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
จัดการเรียนรู้ที่ไม่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ใช้กระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
 

1) จัดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  
2) สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

1) จัดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  
2) มีแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรม          
ได้จริง  
3) สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

1) จัดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  
2) มีแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรม         
ได้จริง  
3) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ที่มีความ
จ าเป็นหรือ
ความสามารถพิเศษ 
4) สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

1) จัดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  
2) มีแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรม          
ได้จริง  
3) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ที่มีความ
จ าเป็นหรือ
ความสามารถพิเศษ 
4) สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  
5) มีนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้
และมีการเผยแพร่ 

 
ผู้รับผิดชอบ  : งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
      ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวนครู
ทั้งหมด (ก) 

จ านวนครูแต่ละระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 5 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ภาษาไทย 

      

2. วิทยาศาสตร์       

3. คณิตศาสตร์       
4. สังคมศึกษาฯ       
5. สุขศึกษาและพลศึกษา       
6. ศิลปะ       
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี       
8. ภาษาต่างประเทศ       

รวมทั้งสิ้น        
ผลรวมจ านวนครรูะดับ 3-5  (ข)     

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                     ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง ดี                                              ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
   จ านวนครทูี่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป (ข) X100    
              จ านวนครูทั้งหมด (ก)                              
แทนค่า (ข)...................... X100    = (ค)……….………… 
              (ก)................. 
                    
 
 

ระดับคุณภาพ 



แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์   
 หลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สรุปผลระดับคุณภาพ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
  สารสนเทศสรุปรายงานโครงการ เกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
....................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ........................................................... ..... 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม………….......................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ................................................
...................................................................................................................................................................... ....... 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
.............................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
5) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
....................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ............................................................................ .... 
6) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม………….......................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................
...................................................................................................................................................... ....................... 



7) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................ ....................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
(..................................................................................)     
      หวัหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
1) จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  

ระดับ 5 คะแนน 
1) จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
2) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  
3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นหรือความสามารถพิเศษ 
4) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
5) มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
ระดับ 4 คะแนน 
1) จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
2) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน 
3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นหรือความสามารถพิเศษ 
4) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ระดับ 3 คะแนน 
1) จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
2) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  
3) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ระดับ 2 คะแนน 
1) จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
2) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ระดับ 1 คะแนน 
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่ไม่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

1) มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้มาใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้ 

1) มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้มาใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้  
2) สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

1) มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้มาใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้  
2) สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อท่ี
หลากหลาย 
 

1) มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้มาใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้ 
2) มีการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้  
3) สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อที่
หลากหลาย 

 
ผู้รับผิดชอบ  : หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยี   

หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
เกณฑ์การพิจารณา จ านวนครู

ทั้งหมด (ก) 
จ านวนครูแต่ละระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ภาษาไทย 

      

2. วิทยาศาสตร์       

3. คณิตศาสตร์       
4. สังคมศึกษาฯ       
5. สุขศึกษาและพลศึกษา       
6. ศิลปะ       
7. การงานอาชีพ       
8. ภาษาต่างประเทศ       

รวมทั้งสิ้น        
ผลรวมจ านวนครรูะดับ 3-5 (ข)     

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง  ปรับปรุง                                    ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง  ดี                                              ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 

วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
   จ านวนครทูี่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป (ข) X100    
              จ านวนครูทั้งหมด (ก)                              
แทนค่า (ข)...................... X100    =   (ค)……….………… 
               (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์   
 หลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมนิแผนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 สรุปผลระดบัคุณภาพ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  



 แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
  สารสนเทศสรุปรายงานโครงการ เก่ียวกับใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................................ ................................. 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................. ................................................ 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................... .............................................................
..................................................................................... ........................................................................................  
5) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม………….................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
6) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................... .............................................................
.................................................................................................................................................................... ......... 
7) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................ ........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
(.....................................................................................)  

หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยี 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ระดับ 5 คะแนน 
1) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
2) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3) มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
4) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
ระดับ 4 คะแนน 
1) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
2) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
ระดับ 3 คะแนน 
1) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
2) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ระดับ 2 คะแนน 
1) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
2) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 1 คะแนน 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ครูมีการบริหาร

จัดการชั้นเรียน 

ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
ผู้เรียนรักท่ีจะ
เรียนรู้ 

ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
ผู้เรียนรักท่ีจะ
เรียนรู้เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน โดย
เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ผู้เรียนรักท่ีจะ
เรียนรู้ 

ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน  
โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ผู้เรียนรักท่ีจะ
เรียนรู้สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

 
ผู้รับผิดชอบ  : งานนิเทศการศึกษา  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 
เกณฑ์การพิจารณา จ านวนครู

ทั้งหมด (ก) 
จ านวนครูแต่ละระดับคุณภาพ 

1 
ปรับปรุง 

2 
ปานกลาง 

3 
ด ี

4 
ดีเลิศ 

5 
ยอดเยี่ยม 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ภาษาไทย 

      

2. วิทยาศาสตร์       

3. คณิตศาสตร์       
4. สังคมศึกษาฯ       
5. สุขศึกษาและพลศึกษา       
6. ศิลปะ       
7. การงานอาชีพ       
8. ภาษาต่างประเทศ       

รวมทั้งสิ้น  (ก)      
ผลรวมจ านวนครูระดับ 3-5 (ข)    (ข) 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                              ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                                         ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
จ านวนครูที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป (ข) X100    
            จ านวนครูทั้งหมด (ก)                              
แทนค่า  (ข)...................... X100    =   (ค)……….………… 
              (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์   
 แผนการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สรุปผลระดับคุณภาพ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 เอกสารการนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและปฏิทินการนิเทศของ  



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  สารสนเทศสรุปรายงานโครงการ เกี่ยวกับ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ................................
................................................................................................... ...............................................................................  
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………........................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ................................
.............................................................................................................................................................. .................... 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม………….........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
5) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………..................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
6) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………..................................................................................... ....................................................................
.............................................................. ....................................................................................................................  
7) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………...................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................ ............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
 (.....................................................................................) 

   หัวหน้างานนิเทศการสอน 
 



 
การนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรยีน ภาคเรียนที่ ......./.................. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เพื่อประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. 
ครูผู้สอน .................................................. รายวิชา..................................... รหัสวิชา.......................ชั้น.............. 

รายการประเมิน 
การประเมิน 

รวม หมายเหตุ 
1 2 3 

1. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    1.1 การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 

     

    1.2 ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

     

    1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด /ทักษะชีวิต/ทักษะการท างาน      
    1.4 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     

    1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเกิด
แรงบันดาลใจ 

     

   1.6 บรรยากาศในห้องเรียนปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

     

2. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน      

   2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 
(ปพ.5) อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง(ตามที่โรงเรียนก าหนด) และเป็นปัจจุบัน 

     

   2.2 การใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน(ส่งผลให้การวัด
และประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 60 ตามที่โรงเรียนก าหนด) 

     

   2.3 ส่งข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือเอกสารประจ าวิชา
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ได้ตามก าหนดเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

     

   2.3 สามารถให้ค าปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษาด้านการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 

     

รวมผลการประเมิน    (ก) 



    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง   ปรับปรุง                                                    ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง  ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69  หมายถึง   ดี                                                              ร้อยละ 70 - 79   หมายถึง  ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 
 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
รวมผลการประเมิน  (ก) X100    แทนค่า     (ก)............... X100  =    (ค)……….……… 
                     30                                   30 

ระดับคุณภาพ 

 

 

ลงชื่อ...............................................................ครูผู้สอนรับทราบ 

        

ลงชื่อ............................................ คณะกรรมการประเมิน    ลงชื่อ...................................... หวัหน้ากลุ่มสาระฯ 
(.......................................................................)    (.......................................................................) 
                ผู้ประเมิน         ผู้ประเมิน 
 
 

           ลงชื่อ.......................................................คณะกรรมการประเมิน 
                                   (.......................................................................) 
                   หัวหน้างานวชิาการ/หัวหน้าระดับ/หัวหน้างานนิเทศ /รองผู้อ านวยการฯ/ผู้อ านวยการฯ 
 

ความคิดเห็น …………………………………………………………………............................................................................. 
…………………………………………………………………............................................................................. 

 
ลงชื่อ.......................................................... 

(...........................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างไม่เป็นระบบ 

ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1) ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือ 
2) วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้  
3) ให้ผู้มูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

1) ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมืออย่าง
หลากหลาย
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ 
2) วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้  
3) ให้ผู้มูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

1) ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมืออย่าง
หลากหลาย
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ 
2) วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้  
3) ให้ผู้มูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 
ผู้รับผิดชอบ  : งานวัดและประเมินผล  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานวิจัยและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
      ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

เกณฑ์การพิจารณา จ านวนครู
ทั้งหมด (ก) 

จ านวนครูแต่ละระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 5 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ภาษาไทย 

      

2. วิทยาศาสตร์       

3. คณิตศาสตร์       
4. สังคมศึกษาฯ       
5. สุขศึกษาและพลศึกษา       
6. ศิลปะ       
7. การงานอาชีพ       
8. ภาษาต่างประเทศ       

รวมทั้งสิ้น       
ผลรวมจ านวนครรูะดับ 3-5 (ข)     

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                          ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                                     ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
   จ านวนครูที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป (ข) X100    
               จ านวนครูทั้งหมด (ก)                              
   แทนค่า   (ข)...................... X100    =      (ค)……….………… 
                   (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
การตรวจเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์   
 หลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 



 ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
 แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สรุปผลระดับคุณภาพ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
  สารสนเทศสรุปรายงานโครงการ เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ..................................................................... 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………..................................................................................................... ...............................................
............................................................................................................................. ................................................ 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................................. ................................ 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
5) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................ ....................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………................................. 

 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
   (...........................................................................) 

  หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
 
 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ระดับ 5 คะแนน 
1) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
อย่างหลากหลายเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
2) วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
3) ให้ผู้มูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระดับ 4 คะแนน 
1) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
อย่างหลากหลายเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
2) วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
3) ให้ผู้มูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
ระดับ 3 คะแนน 
1) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ 
2) วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
3) ให้ผู้มูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
ระดับ 2 คะแนน 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระดับ 1 คะแนน 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รหัสวิชา........................ รายวชิา..................................................................................... ..........ระดับชั้น.............  
ครูผู้สอน....................................................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................... 

 

ที ่
ประเด็น
พิจารณา 

รูปแบบการด าเนินการ 
การด าเนินการ 

ท า
ชัดเจน 

ท า 
 ไม่ชัดเจน 

ไม่ท า 

1 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวน 
การคิดและ
ปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

1) การวิเคราะห์สู่การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
     1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตร 

   

     1.2 ครูเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และหลักสูตรสถานศึกษา กับแผนการจัดการเรียนรู้ 

   

    1.3 ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
ส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   

    1.4 ครูน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมาใช้ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

   

2) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  
    2.1 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริง   

   

    2.2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  
 
 

   



ที ่
ประเด็น
พิจารณา 

รูปแบบการด าเนินการ 
การด าเนินการ 

ท า
ชัดเจน 

ท า 
 ไม่ชัดเจน 

ไม่ท า 

3) จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  
    3.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และสร้างองค์ความรู้ 

   

    3.2 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ฝึก
ทักษะแสดงถึงการคิดเป็น และท าเป็น จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ 

   

4) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นหรือ
การจัดการเรียนรู้ความสามารถพิเศษ 

   

5) มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
    5.1 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ คือ 
...........................................................................................................
........................................................................................................... 

   

   5.2 มีการเผยแพร่นวัตกรรม    
     

สรุปผลการด าเนินการ  

ที ่
ประเด็น
พิจารณา 

รูปแบบการด าเนินการ 
การด าเนินการ 

ท า
ชัดเจน 

ท า 
ไม่ชัดเจน 

ไม่ท า 

2 ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

1) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1.1 มีการวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีที่เป็น
ปัจจุบันสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

   

    1.2 มีการน าสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

   

    1.3 มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสื่อที่ใช้    
2) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

   

3) มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้     



ที ่
ประเด็น
พิจารณา 

รูปแบบการด าเนินการ 
การด าเนินการ 

ท า
ชัดเจน 

ท า 
 ไม่ชัดเจน 

ไม่ท า 

4) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

   

สรุปผลการด าเนินการ  
3 ตรวจสอบและ

ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 

1) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้ 
    1.1 มีการวิเคราะห์ผู้เรียน จัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

   

    1.2 ออกแบบการวัดและประเมินผลในด้านความรู้ การปฏิบัติ 
และเจตคติหรือค่านิยมครบถ้วนตามตัวชี้วัด สอดคล้อง และ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้  

   

2) วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
     2.1 มีการวัดและประเมินผลตรงเป้าหมาย(ครบถ้วนตามตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้) และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

   

     2.2 มีการวัดและประเมินผลด้านความรู้ ปฏิบัติและเจตคติหรือ
ค่านิยมตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

   

3) ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.1 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินใน
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
     3.3 ใช้กระบวนการวิจัย หรือการวิจัยในชั้นเรียนและน า
ผลการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
วิจัย เรื่อง............................................................................... .......... 

   

สรุปผลการด าเนินการ  
 

ลงชื่อ.......................................................................หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (ผู้ประเมิน) 
                 (........................................................................) 
                  ..................../......................../....................... 
 
        ลงชื่อ...................................................ครูผู้สอน (รับทราบ) 
            (....................................................................) 



ประเด็นการสรุปผล เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
1) จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  

ระดับ 5 คะแนน 
1) จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
2) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  
3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นหรือความสามารถพิเศษ 
4) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
5) มนีวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
ระดับ 4 คะแนน 
1) จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
2) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน 
3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นหรือความสามารถพิเศษ 
4) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ระดับ 3 คะแนน 
1) จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
2) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  
3) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ระดับ 2 คะแนน 
1) จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
2) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ระดับ 1 คะแนน 
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ระดับ 5 คะแนน 
1) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 
2) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3) มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
4) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 



ระดับ 4 คะแนน 
1) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 
2) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
ระดับ 3 คะแนน 
1) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
2) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ระดับ 2 คะแนน 
1) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
2) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 1 คะแนน 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3) ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับ 5 คะแนน 
1) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมืออย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
2) วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
3) ให้ผู้มูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระดับ 4 คะแนน 
1) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมืออย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
2) วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
3) ให้ผู้มูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
ระดับ 3 คะแนน 
1) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ 
2) วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
3) ให้ผู้มูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
ระดับ 2 คะแนน 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระดับ 1 คะแนน 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

 



 
สรุปผลระดับคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................................................................. ปีการศึกษา.................. 
  

เกณฑ์การพิจารณา จ านวนครู
ทั้งหมด (ก) 

จ านวนครูแต่ละระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 5 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

      

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

      

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก       
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

      

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

      

รวมทั้งสิ้น  (ก)      
ผลรวมจ านวนนักเรียนระดับ 3-5 (ข)    (ข) 

    เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                        ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง  
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                                  ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 
วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค)      
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป (ข) X100    
        จ านวนนักเรียนทั้งหมด (ก)        
แทนค่า   (ข)...................... X100    =    (ค)……….…………  
                 (ก)................. 

ระดับคุณภาพ 

 
ลงช่ือ..........................................ผูป้ระเมิน 

                                                   (......................................................) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.................................................. 

 
หมายเหตุ :  ส่งวันท่ี 20 กันยายน และ ส่งวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ ทุกปีการศึกษา โดยส่งที่หัวหน้างานวิชาการ 



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
      ประเด็นพิจารณา 3.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 

 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ครูมีการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้แต่ไม่มีการ

พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

ครูมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการ
สอน 

1) ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ 
รวมทั้งให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  
2) มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูภายใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1) ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ 
รวมทั้งให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  
2) มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูภายใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และต่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1) ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ 
รวมทั้งให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  
2) มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องรอบด้าน 

 
ผู้รับผิดชอบ  : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
      ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
จ านวนครู
ทั้งหมด (ก) 

จ านวนครูแต่ละระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 5 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย 

      

2. วิทยาศาสตร์       
3. คณิตศาสตร์       
4. สังคมศึกษาฯ       
5. สุขศึกษาและพลศึกษา       
6. ศิลปะ       
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี       
8. ภาษาต่างประเทศ       
9. กลุ่มบริหารงานวิชาการ       

รวมทั้งสิ้น (ก)      
ผลรวมจ านวนครูระดับ 3-5 (ข)     

เกณฑ์การแปลผลระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง                                         ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ปานกลาง 
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง ดี                                                   ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดีเลิศ   
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ยอดเยี่ยม 

วิธีการค านวณร้อยละของตัวบ่งชี้ (ค) 
จ านวนครูที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป (ข) X100    
        จ านวนครูทั้งหมด (ก)                              
แทนค่า  (ข)...................... X100    =    (ค)……….………… 
              (ก)................. 
 
 

ระดับคุณภาพ 



แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” 
  สารสนเทศสรุปรายงานโครงการ เกี่ยวกับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
1) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………......................................................................................................................... .............................
........................................................................................................................................... ..................................... 
2) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………............................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .................................................... 
3) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………...................................................................................................................... ................................
............................................................................................................................. ................................................... 
4) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................... ...............................................................
.................................................................... ............................................................................................................  
5) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม………….............................................................. ........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................... 
6) โครงการ........................................................ ได้แก่ 
กิจกรรม…………....................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ................................................... 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  
1) รายงานการประชุมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 2) รายงานการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ ..................................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา  
                (..............................................) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 



ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

ระดับ 5 คะแนน 
1) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  
รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
2) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 
ระดับ 4 คะแนน 
1) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  
รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
2) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับ 3 คะแนน 
1) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์    
รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
2) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับ 2 คะแนน 
ครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ระดับ 1 คะแนน 
ครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้แต่ไม่มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” 
Professional Learning Community 

โรงเรียนหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................................................................... 
สัปดาห์ ที่...............วันที่ .................................. เดือน...........................................พ.ศ............................... 
สมาชิกทีม  

1............................................................................................................................ .................................... 
2............................................................................................. ................................................................... 
3............................................................................................................................ .................................... 
4...................................................................................................................................................... .......... 
5....................................................................................................................... ......................................... 
6............................................................................................................................. ................................... 
7................................................................................................................................................................  
8............................................................................................................................. ................................... 

1. การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 

ปัญหาที่พบในการสอน สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
1. ปัญหาของครู............................... 
คือ.......................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
............................................................... 
 

  

2. ปัญหาของครู............................... 
คือ.......................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
.............................................................. 
............................................................... 

  



ปัญหาที่พบในการสอน สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
3. ปัญหาของครู............................... 
คือ.......................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
............................................................... 

  

4. ปัญหาของครู............................... 
คือ.......................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
............................................................... 

  

5. ปัญหาของครู............................... 
คือ.......................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
............................................................... 

  

6. ปัญหาของครู............................... 
คือ.......................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
............................................................... 

  

7. ปัญหาของครู............................... 
คือ.......................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
............................................................... 

  

 
 



2. การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

ปัญหา 
แนวทาง/นวัตกรรม/วิธีการแก้ปัญหา/กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่น ามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ครู....................................... 
ปัญหา................................. 
............................................ 

  

ครู....................................... 
ปัญหา................................. 
............................................ 

  

ครู....................................... 
ปัญหา................................. 
............................................ 

  

ครู....................................... 
ปัญหา................................. 
............................................ 

  

ครู....................................... 
ปัญหา................................. 
............................................ 

  

ครู....................................... 
ปัญหา................................. 
............................................ 

  

 



3. การปฏิบัติ (รายบุคคล) และการปรับปรุงวิธีการหรือแผนการจัดการเรียนรู้   
ครู........................................................................................ระดับชั้น......................... ....................................... 
ปัญหา ...................................................................................................................... .......................................... 
สาเหตุของปัญหา 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... .................................................................... 
 

แนวทาง/นวัตกรรม/วิธีการ
แก้ปัญหา/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ที่น ามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา 

การปรับปรุงวิธีการที่น ามาใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนา(เพิ่มเติม)  

ครั้งที่ 1 วันที่....................  
เดือน...................พ.ศ................ 

การปรับปรุงวิธีการที่น ามาใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนา (เพิ่มเติม)  

ครั้งที่ 2 วันที่....................  
เดือน...................พ.ศ................ 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

4. 
 
 

  

5. 
 
 

  

 
 
 



แนวทาง/นวัตกรรม/วิธีการ
แก้ปัญหา/กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่น ามาใช้แก้ปัญหาหรือ

พัฒนา 

การปรับปรุงวิธีการที่น ามาใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนา(เพิ่มเติม)  

ครั้งที่ 1 วันที่....................  
เดือน...................พ.ศ................ 

การปรับปรุงวิธีการที่น ามาใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนา (เพิ่มเติม) 

ครั้งที่ 2 วันที่....................  
เดือน...................พ.ศ................ 

6. 
 

  

7. 
 
 

  

8. 
 
 

  

9. 
 
 

  

10. 
 
 

  

 
หมายเหตุ : การปรับปรุงวิธีการที่น ามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา (เพ่ิมเติม)  ในกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
คุณครูได้ข้อสรุปจากการประชุม PLC ครบ 1 Loop (1 สัปดาห์) แล้วน ามาปรับปรุงใน Loop ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. สะท้อนผลการปฏิบัติ  สมาชิกเข้ากลุ่มประชุม PLC เพ่ือสะท้อนผลจากการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 

สะท้อนผลการปฏิบัติสัปดาห์ที่ ...........วันที่..........................................ระยะเวลา......................ชั่วโมง 
 

1. สะท้อนผลการปฏิบัติของตนเอง 
 

รายชื่อ 
ใช้วิธีการสอน/

นวัตกรรม
อย่างไร 

นักเรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์หรือไม่
และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

เป็นอย่างไร 

หลักฐานที่แสดง
ว่านักเรียนบรรลุ

หรือ 
ไม่บรรลุตาม
จุดประสงค์ 

จุดเด่นของ
การสอน 

จุดที่ควร
พัฒนา 

ครู
......................... 
 

 
 
 
 

 

 

  

 
2. สะท้อนความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม 
 

สมาชิก PLC 
ใช้วิธีการสอน/

นวัตกรรมอย่างไร 

นักเรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์หรือไม่
และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

เป็นอย่างไร 

หลักฐานที่แสดง
ว่านักเรียนบรรลุ

หรือ 
ไม่บรรลุตาม
จุดประสงค์ 

จุดเด่นของ
การสอน 

จุดที่ควร
พัฒนา 

1. ครู
......................... 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

 
 



5. สรุปผล 
 

 
 

............................................................. 
(.........................................................) 

ครูผู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 
........../.........../.......... 

 
.............................................................    ............................................................. 
    (...............................................)      (.......................................) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้..........................            หัวหน้าบริหารงานวิชาการ 
        ........../.........../..........       ........./.........../.......... 
 

............................................................. 
(......................................) 
ผู้อ านวยโรงเรียนหนองไผ่ 

สรุปผลจากการประชุมกลุ่ม PLC  

สิ่งที่ดีและควรท าต่อไป 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

สิ่งที่ควรปรับปรุง/พัฒนา 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 



 


