
๑ 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖5 

วัน เดือน ป ี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
พฤษภาคม๒๕๖5 - แต่งต้ังคณะทำงาน 

- จัดทำประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

งานประกนัคุณภาพ 

มิถุนายน ๒๕๖5 - ประชุมวางแผนการทำงาน 
- จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

หัวหน้างานประกนั
คุณภาพ 

ตุลาคม ๒๕๖5 - ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา 
- ทบทวน ติดตามการส่งงาน 

งานประกนัคุณภาพ 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม ๒๕๖5 

- ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- รวบรวมข้อมูล 

คุณครูทุกท่าน 

มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖6 

- ดำเนินการระบบสารสนเทศของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดเตรียมเอกสารสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ 

หัวหน้างานประกนั
คุณภาพ 

เมษายน ๒๕๖6 - ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศมาตรฐานท่ี ๑-๓ 

งานประกนัคุณภาพ 

เมษายน ๒๕๖6 - จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 

งานประกนัคุณภาพ 

พฤษภาคม  
๒๕๖6 

- จัดทำค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาประจำปี
การศึกษา ๒๕๖5 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
- ส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖5 ให้เขตพื้นท่ีการศึกษา 

หัวหน้างานประกนั
คุณภาพ 

 

 

 

 



๒ 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ 
ปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึง่จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ 
ผู้รับบริการ โดยตรง ได้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน 
และสังคม โดยรวมว่าการดำเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนด การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐาน 
ของการ "ป้องกัน" ไม่ให้เกิดการทำงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพ 
การศึกษา เกิดจากการวมแนวคิด ๒ อย่าง เข้าด้วยกันคือแนวคิดเกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) และแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน 
คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ดังนี้ 

๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ 

ต้องการของสถานศึกษา 
๓ ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๕. ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและ 

นำผลการติดตามไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
๖. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๗. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 

 

กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพ 

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ/แต่งต้ังคณะกรรมการ (P) 

กำหนดมาตรฐานการศึกษา/ค่าเป้าหมาย/แผนพฒันาคณุภาพ 

การจัดการศึกษา (P) 

ดำเนินการตามแผนและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ (D) 

ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ (C) 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (D) 

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง/เผยแพร่/พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (P) 

นำผลการประเมินไปใช้เพือ่การพฒันา 

ด้านการบริหารต่อไป (A) 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 
ไม่ถูกต้อง 

ไม่ครบถ้วน 



๔ 

 

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

  วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสมารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 



๕ 

 

   การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนตกพรมวิทยาคารมีการดำเนินการตาม

ขั้นตอนต่อไปนี ้
๑. กำหนดคณะทำงานรับผิดชอบ ดูแล กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. วิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มาตรฐานกาศึกษาของชาติ มาตรฐาน 

การศึกษาระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มาตรฐานอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาเกี่ยวข้อง ความต้องการของสังคม ชุมชน รวมทั้งการเปล่ียนแปลง 
ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านสังคมรวมทั้งแนวโน้มจะท่ีเกิดขึ้น และบริบท 
ของสถานศึกษา 

๓. นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ในข้อ ๒ มาจัดทำเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานกาศึกษาของสถานศึกษา และเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาเพื่อพาไปสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ 

๔. ประชุมและร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา และผู้
เกี่ยวช้อง 

๕. ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา โดยนำข้อเสนอแนะจากการประชุม มาปรับปรุงให้เหมาะสม  
กับบริบทของสถานศึกษา 

๖. ขอความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
๗. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปเป็นเป้าหมาย 

และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสถานศึกษา หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๘. กำหนดค่าเป้าหมายสำหรับแต่ละมาตรฐานการศึกษา และประเด็นการพิจารณาของแต่ละ 
มาตรฐาน ต้ังแต่ต้นปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกคน 
ยืดถือเป็นเป้าหมายของการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายของแต่สะมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา ซึ่งค่าเป้าหมายสำหรับแต่ละมาตรฐานการศึกษา เกิดจากการร่วมกันศึกษาผลการดำเนินงาน 
จากอดตีของสถานศึกษา และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานสำหรับปีการศึกษาปัจจุบัน ทุกมาตรฐาน 
การศึกษา และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วจึงประกาศให้ทุกคนท่ี 
เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
ข้ันตอนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มีการวางแผนกำหนดขั้นตอน และดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนการดำเนินการก่อนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๑) ศึกษาทำความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วางแผน กำหนดกรอบ 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อการตรวจสอบ 

 ๒) วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กำหนดวิธีการประเมิน แหล่งข้อมูล เพื่อเป็น
แนวทางในการเก็บรวบข้อมูล 

๒. ขั้นตอนการดำเนินการระหว่างการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ๑) ขี้แจงขั้นตอน วิธีการประเมินแก่ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ท่ีจะรับการประเมิน 
 ๒) เก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการประเมิน และแหล่งข้อมูลตามท่ีได้วางแผนไว้ 
 ๓) บันทึกคุณภาพของงานแต่ละมาตรฐานโดยการสังเกต สอบถาม และตรวจสอบ 
ร่องรอยให้ละเอียด จากหลักฐานข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมได้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการ 
ปรับปรุงแก้ไขแก่ผู้เกี่ยวข้องท่ีรับการประเมิน 
 ๔) ตัดสินคุณภาพแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษา โดย 
ใช้วิธีการประเมินภาพรวม ผลการตัดสินจะเกิดจากความเห็นสอดคล้องกันของผู้ประเมินภายในท้ังหมด 

๓. ข้ันตอนหลังการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๑) สรุปและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒) ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๓) นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อตันสังกัด 
 ๔) เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 

 ๕) นำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
ของสถานศึกษาในปีต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการมีการ 
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ดำเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพ 
ภายนอก ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



๘ 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสมารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ กำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ 
 ระดับ ๑ กำลังพัฒนา 
 ระดับ ๒ ระดับปานกลาง 
 ระดับ ๓ ระดับตี 
 ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
 ระดับ ๕ ระดับยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑.๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
 ๑.๑.๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ๑.๑.๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๑.๑.๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๑.๑.๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.๑.๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑.๒.๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ๑.๒.๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๑.๒.๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๑.๒.๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
   คำอธิบาย 
 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน การส่ือสารการคิดคำนวณ การคิดประเกทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 



๙ 

 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านการเขียนการส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับช้ัน 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
หรือผลการทดสอบอื่นๆ 

  ๖) มีความรู้ทักษะ พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยค่านิยมท่าถานศึกษา
กำหนดคือคุณลักษณะท่ีพึงประสงท้ัง ๘ ประการ 
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมสวดมนต์วัน
อังคาร กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมลอย
กระทง เป็นต้น 
  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 



๑๐ 

 

 ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  
การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ระดับ ๑ กำลังพัฒนา 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ ต่ำกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานสถานศึกษา 
ต่ำกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีต่ำกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ำกว่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 

 
ระดับ ๒ ปานกลาง 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานสถานศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 

 
ระดับ ๓ ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานสถานศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 

• ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร

เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
• ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
 



๑๑ 

 

ระดับ ๓ ดี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

 
ระดับ ๔ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานสถานศึกษา 
สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได้ 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร

เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน 
•  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน

ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการทำงาน หรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

 
ระดับ ๔ ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
ของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานสถานศึกษา 
สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ได้ 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

•  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการทำงาน หรืองานอาชีพ 

• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  
เป็นแบบอย่างได้ 

ระดับ ๔ ยอดเยี่ยม 



๑๒ 

 

 • ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

• ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนด 
 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

➢ ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานชิงประจักษ์ เช่น 
แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน เอกสาร 
การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน ช้ินงานผลงานนักเรียน บันทึกการอ่าน แบบสรุปรายงานการ 
ประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โครงงาน ช้ินงาน บันทึกการทำงาน รายงาน 
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะ 
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 

➢ สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ท 
และเทคโนโลยีสารสนทศ พฤติกรรมท่ีสะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
โดยดูจากคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีประเมินโดยครูผู้สอน ฯลฯ และพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน การ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น การ่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ 

➢ สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียนรู้สึกอย่างไรท่ีเกิด 
เป็นคนในท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจในส่ิงใดบ้างในท้องถิ่น 
 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 

 
 



๑๓ 

 

 

 
    คำอธิบาย 
 

  เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิ
อย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกาศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ 
รัฐบาลและของตันสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การจัด 
การเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

 

 

 



๑๔ 

 

การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา 
• เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน  
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง 

• เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ 

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดี 

• เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

• ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

• พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
• จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

• เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

• ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงชีวิตจริง 

• พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของครู และสถานศึกษา 

• จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

 



๑๕ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม 

• เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

• ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้ 

• พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

• จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

➢ ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ 
ประจำปี แบบสอมถามความพึงพอใจจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา การปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารท้ัง ๔ ฝ่าย 
 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณา 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสมารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 



๑๖ 

 

       คำอธิบาย 

 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ัน 
เรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำผลท่ีได้มาให้ข้อมูล 
ป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน 
ชีวิต 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงมี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยนั้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดกรเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
นำไปใช้พัฒนาการเรียนรู ้
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปอ้นกลับเพือ่ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา 

• จัดการเรียนรู้ท่ีไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง 

• ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีไมเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง 

• จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิต 

• ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 

ดี 

• จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิต 

• ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
• มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
• มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

• จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถนำไปปฏิบัติกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

• ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

• มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

• มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

 

 



๑๘ 

 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม 

• จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

• ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

• มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

• มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

 

   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

➢ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้าน 
ท่ีแสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ช้ินงานหรือผลของนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน ส่ือการเรียนการสอน และ 
แหล่งเรียนรู้ ๆลฯ 

➢ สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น การใช้คำถามท่ีหลายหลาย 
ระดับ เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฏิสัมพันธ์ของครู
ผู้เรียน เช่น ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ความใส่ใจในการร่วมกิจกรรม 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
ผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม  

➢ สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมกำหนดเกณฑ์การประเมินงาน/ช้ินงานต่าง ๆ 
หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและ 
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง เป็นต้น 
 



๑๙ 

 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ปีการศึกษา ๒๕๖5 

 
  
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ๔ ลักษณะ ดังนี ้
 ๑. จัดทำเกณฑ์การตัดสินคุณภาพแต่ละประเด็นย่อย (ในประเด็นการพิจารณาแต่ละข้อ) 
 ๒. จัดทำเกณฑ์การสรุปการตัดสินคุณภาพของแต่ละประเด็นการพิจารณา 
 ๓. จัดทำเกณฑ์ตัดสินคุณภาพสรุปรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. จัดทำเกณฑ์การตัดสินสรุปในภาพรวมทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 
 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา ๖ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.๑.๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
 ๑.๑.๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ๑.๑.๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๑.๑.๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๑.๑.๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.๑.๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
เกณฑ์การประเมิน แยกตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
๑.๑.๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
มีประเด็นย่อย ๓ ประเด็น ดังนี ้
 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการส่ือสารภาษาไทย 
 ๒) ความสามารถในการอ่าน การเขียนและส่ือสารภาษาอังกฤษ 
 ๓) ความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ พิจารณาตามประเด็นย่อย 
๑.๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร

ภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 
- สรุปใจความสำคัญของเรื่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังหมด 
- อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังหมด 
- อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย ๔ เรื่อง/ภาคเรียน 
- กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
- เขียนเล่าเรื่องได้หลากหลายชัดเจน น่าสนใจ 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และส่ือสาร
ภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 
- สรุปใจความสำคัญของเรื่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
- อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
- อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย ๓ เรื่อง/ภาคเรียน 
- กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง ชัดเจน 
- เขียนเล่าเรื่องได้หลากหลายชัดเจน 

ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และส่ือสาร
ภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 
- สรุปใจความสำคัญได้เป็นบางส่วน 
- อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้ครบถ้วน แต่ไม่ถูกต้องท้ังหมด 
- อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย ๒ เรื่อง/ภาคเรียน 
- กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน 
- เขียนเล่าเรื่องได้หลากหลาย แต่ขาดความน่าสนใจ 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และส่ือสาร
ภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 
- สรุปใจความสำคัญได้เป็นบางส่วน 
- อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้บางส่วน 
- อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย ๑ เรื่อง/ภาคเรียน 
- กรอกแบบฟอร์มได้เป็นบางส่วน 
- เขียนเล่าเรื่องได้ แต่ไม่มีความหลากหลาย 

กำลังพัฒนา นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และส่ือสาร
ภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 
- ไม่สามารถสรุปใจความสำคัญได้ 
- ไม่สามารถอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้ 
- อ่านหนังสือได้ไม่ถึง ๑ เรื่อง/ภาคเรียน 
- ไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ 
- ไม่สามารถเขียนเล่าเรื่องได้ 



๒๑ 

 

๒) ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 
- สรุปใจความสำคัญของเรื่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังหมด 
- อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังหมด 
- อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย ๔ เรื่อง/ภาคเรียน 
- กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
- เขียนเล่าเรื่องได้หลากหลายชัดเจน น่าสนใจ 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 
- สรุปใจความสำคัญของเรื่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
- อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
- อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย ๓ เรื่อง/ภาคเรียน 
- กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง ชัดเจน 
- เขียนเล่าเรื่องได้หลากหลายชัดเจน 

ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 
- สรุปใจความของเรื่องได้ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องท้ังหมด 
- อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้ครบถ้วน แต่ไม่ถูกต้องท้ังหมด 
- อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย ๒ เรื่อง/ภาคเรียน 
- กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน 
- เขียนเล่าเรื่องได้หลากหลาย แต่ขาดความน่าสนใจ 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 
- สรุปใจความสำคัญได้เป็นบางส่วน 
- อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้บางส่วน 
- อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย ๑ เรื่อง/ภาคเรียน 
- กรอกแบบฟอร์มได้เป็นบางส่วน  
- เขียนเล่าเรื่องได้ แต่ไม่มีความหลากหลาย 

กำลังพัฒนา นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป 
- ไม่สามารถสรุปใจความสำคัญได้ 
- ไม่สามารถอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้ 
- อ่านหนังสือได้ไม่ถึง ๑ เรื่อง/ภาคเรียน 
- ไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ 
- ไม่สามารถเขียนเล่าเรื่องได้ 

 
 



๒๒ 

 

๓) ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาจีน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร
ภาษาจีนในระดับดีขึ้นไป 
- อ่านคำศัพท์ถูกต้อง 300 คำขึ้นไป 
- เขียนตัวอักษรจีนถูกต้อง 300 คำขึ้นไป 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และส่ือสาร
ภาษาจีนในระดับดีขึ้นไป 
- อ่านคำศัพท์ถูกต้องต้ังแต่ 250 คำขึ้นไป 
- เขียนตัวอักษรจีนถูกต้อง 250 คำขึ้นไป 

ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และส่ือสาร
ภาษาจีนในระดับดีขึ้นไป 
- อ่านคำศัพท์ถูกต้องต้ังแต่ 200 คำขึ้นไป 
- เขียนตัวอักษรจีนถูกต้อง 200 คำขึ้นไป  

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และส่ือสาร
ภาษาจีนในระดับดีขึ้นไป 
- อ่านคำศัพท์ถูกต้องต้ังแต่ 150 คำขึ้นไป 
- เขียนตัวอักษรจีนถูกต้อง 150 คำขึ้นไป 

กำลังพัฒนา นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และส่ือสาร
ภาษาจีนในระดับดีขึ้นไป 
- อ่านคำศัพท์ถูกต้องต้ังแต่ 100 คำขึ้นไป 
- เขียนตัวอักษรจีนถูกต้อง 100 คำขึ้นไป 

 
๔) ความสามารถในการคิดคำนวณ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐  ขึ้นไปมีความสามารถในการคิดคำนวณ ในระดับดีขึ้นไป 

- คิด คำนวณ จากสถานการณ์หรือจากโจทย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังหมด 
ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ มีความสามารถในการคิดคำนวณ ในระดับดีขึ้นไป 

- คิด คำนวณ จากสถานการณ์หรือจากโจทย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ มีความสามารถในการคิดคำนวณ ในระดับดีขึ้นไป 

- คิด คำนวณ จากสถานการณ์หรือจากโจทย์ได้ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องท้ังหมด 
ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ มีความสามารถในการคิดคำนวณ ในระดับดีขึ้นไป 

- คิด คำนวณ จากสถานการณ์หรือจากโจทย์ได้เป็นบางส่วน 
กำลังพัฒนา นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการคิดคำนวณ ในระดับดีขึ้นไป 

- คิด คำนวณ จากสถานการณ์หรือจากโจทย์ได้ 
 
 
 
 



๒๓ 

 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และคิดคำนวณ  

สำหรับประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๑ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับยอดเย่ียมท้ัง ๔ รายการ หรือมีระดับยอดเย่ียม ๓ 

รายการ และรายการใดรายการหนึ่ง ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดีเลิศ นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศท้ัง ๔ รายการ หรือมีระดับดีเลิศ ๓ รายการ 

และรายการใดรายการหนึ่งได้ระดับดีขึ้นไป 
ดี นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีท้ัง ๔ รายการ หรือมีระดับดี ๓ รายการ และ

รายการใดรายการหนึ่งได้ระดับปานกลางขึ้นไป 
ปานกลาง นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางท้ัง ๔ รายการ หรือมีระดับปานกลาง ๓ 

รายการ และรายการใดรายการหนึ่งได้ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 
กำลังพัฒนา นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับกำลังพัฒนาต้ังแต่ ๓ รายการขึ้นไป  

หมายเหตุ กรณีท่ีผลการประเมินท้ัง ๔ รายการมีระดับคุณภาพท่ีแตกต่างกันให้พิจารณาระดับคุณภาพท่ีอยู่
ตรงกลางของผลการประเมิน 
 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล ในระดับดีขึ้นไป 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลอย่างถูกต้อง
และชัดเจนทุกเรื่อง 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผลในระดับดีขึ้นไป 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลอย่างถูกต้อง
และค่อนข้างชัดเจน 

ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล ในระดับดีขึ้นไป 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลได้อย่าง
ถูกต้อง 



๒๔ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผลในระดับดีขึ้นไป 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลได้โดยมีผู้
ช้ีแนะ กำกับ ควบคุม 

กำลังพัฒนา นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผลในระดับดีขึ้นไป  
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลได้ 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

- สืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเช่ือถือ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๕ ครั้ง /คน /กลุ่ม  
- เขียนเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามประเด็นท่ีสนใจได้ 
- จัดทำโครงการ หรือโครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ตามประเด็นท่ีสนใจ และเป็นผลงานท่ีมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีการใช้วิธีการ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
และประยุกต์ใช้วัสดุทดแทนได้อย่างเหมาะสม นำไปใช้ประโยชน์และได้ผลจริง 
- มีวิธีการนำเสนอท่ีหลากหลาย อย่างน้อย ๓ วิธี มีความน่าสนใจ ใช้ส่ือมัลติมีเดีย
ประกอบการนำเสนอมีความเหมาะสมกับผลงานและบริบทอื่นๆ ครอบคลุมเนื้อหา มีการ
นำไปใช้ เผยแพร่ และเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้องตามหลักการเขียนงานเชิง
วิชาการ 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 
- สืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเช่ือถือ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๔ ครั้ง /คน /กลุ่ม  
- เขียนเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามประเด็นท่ีสนใจได้ 
- จัดทำโครงการ หรือโครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ตามประเด็นท่ีสนใจ และเป็นผลงานท่ีมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีการใช้วิธีการ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
นำไปใช้ประโยชน์และได้ผลจริง 
- มีวิธีการนำเสนอท่ีหลากหลาย อย่างน้อย ๒ วิธี มีความน่าสนใจ ใช้ส่ือมัลติมีเดีย
ประกอบการนำเสนอมีความเหมาะสมกับผลงานและบริบทอื่นๆ ครอบคลุมเนื้อหา มีการ
นำไปใช้ เผยแพร่ และเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้องตามหลักการเขียนงานเชิง
วิชาการ 
 
 



๒๕ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

- สืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเช่ือถือ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๓ ครั้ง /คน /กลุ่ม  
- เขียนเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามประเด็นท่ีสนใจได้ 
- จัดทำโครงการ หรือโครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ตามประเด็นท่ีสนใจ และเป็นผลงานท่ีไม่
แปลกใหม่คล้ายตัวอย่าง ตกแต่งสวยงาม  
รายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์ 
- มีวิธีการนำเสนอ อย่างน้อย ๑ วิธี มีความน่าสนใจ ครอบคลุมเนื้อหา มีการนำไปใช้ 
เผยแพร่ และเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้องตามหลักการเขียนงานเชิงวิชาการ 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 
- สืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเช่ือถือ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง /คน /กลุ่ม  
- เขียนเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามประเด็นท่ีสนใจได้ 
- จัดทำโครงการ หรือโครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ตามประเด็นท่ีสนใจ และเป็นผลงานท่ี
ปรับปรุง ดัดแปลงเล็กน้อยจากตัวอย่าง 
- มีวิธีการนำเสนอได้ครอบคลุมเนื้อหา และเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ 

กำลังพัฒนา นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 
- สืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเช่ือถือ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง /คน /กลุ่ม 
- จัดทำโครงการ หรือโครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ตามประเด็นท่ีสนใจ และเป็นผลงานท่ี
เหมือนตัวอย่างรายละเอียดไม่ครบ 
- มีวิธีการนำเสนอ และเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ แต่ไม่ครอบคลุมเนื้อหา 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างช้ินงานได้อย่างเหมาะสมและ

ปลอดภัย ระดับดีขึ้นไป 
- มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
สร้างสรรค์มีคุณธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแสดงขั้นตอนการส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายได้อย่าง
ถูกต้อง สร้างสรรค์มีคุณธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างช้ินงานได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย ระดับดีขึ้นไป 
- มีความรู้ แสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์มี
คุณธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- มีความรู้ แสดงขั้นตอนการส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ 
มีคุณธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 



๒๖ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างช้ินงานได้อย่างเหมาะสมและ

ปลอดภัย ระดับดีขึ้นไป 
- แสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์มีคุณธรรมและ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- แสดงขั้นตอนการส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์มีคุณธรรมและ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างช้ินงานได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย ระดับดีขึ้นไป 
- แสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่ยังไม่ถูกต้องท้ังหมด ขาดความคิด
สร้างสรรค์ เริ่มนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
- แสดงขั้นตอนการส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายได้แต่ยังไม่ถูกต้องท้ังหมด ขาดความคิด
สร้างสรรค์ เริ่มนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

กำลังพัฒนา นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างช้ินงานได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย ระดับดีขึ้นไป 
- ไม่สามารถแสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ขาดความคิด
สร้างสรรค์ ขาดคุณธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ 
- ไม่สามารถแสดงขั้นตอนการส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง ขาดความคิด
สร้างสรรค์ ขาดคุณธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ 9๐ ข้ึนไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่ระดับ  ๒.๐ 

ขึ้นไป 
ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ 8๐-8๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่ระดับ  

๒.๐ ข้ึนไป 
ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย 

๒.๐ ขึ้นไป 
ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่ระดับ  

๒.๐ ข้ึนไป 
กำลังพัฒนา นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 6๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่ระดับ  

๒.๐ ข้ึนไป 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ 9๐ ข้ึนไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่ระดับ  ๒.5
ขึ้นไป 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ 8๐-8๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่ระดับ  
๒.5 ขึ้นไป 

ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย 
๒.5 ขึ้นไป 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่ระดับ  
๒.5 ขึ้นไป 

กำลังพัฒนา นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 6๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่ระดับ  
๒.5 ขึ้นไป 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ 9๐ ข้ึนไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่ระดับ  3.0

ขึ้นไป 
ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ 8๐-8๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่ระดับ  

3.0 ขึ้นไป 
ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย 

3.0 ขึ้นไป 
ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่ระดับ  

3.0 ขึ้นไป 
กำลังพัฒนา นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 6๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดังกล่าว ต้ังแต่ระดับ  

3.0 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 

 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

สำหรับประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๕ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับยอดเย่ียมท้ัง 3 รายการ หรือมีระดับยอดเย่ียม ๒ 

รายการ และรายการใดรายการหนึ่ง ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดีเลิศ นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศท้ัง 3 รายการ หรือมีระดับดีเลิศ 2 รายการ 

และรายการใดรายการหนึ่งได้ระดับดีขึ้นไป 
ดี นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีท้ัง 3 รายการ หรือมีระดับดี 2 รายการ และ

รายการใดรายการหนึ่งได้ระดับปานกลางขึ้นไป 
ปานกลาง นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางท้ัง 3 รายการ หรือมีระดับปานกลาง 2 

รายการ และรายการใดรายการหนึ่งได้ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 
กำลังพัฒนา นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับกำลังพัฒนาต้ังแต่ ๒ รายการขึ้นไป  

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๑.๖.๑ ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 ๑.๑.๖.๒ ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพตามความสนใจ 
 ๑.๑.๖.๑ ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจคติที่ดีต่ออาชีพ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

- มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ เริ่มฝึกทักษะอาชีพท่ีสนใจ และแสดงเจตนามุ่งมั่น
จะประกอบอาชีพท่ีสนใจในอนาคต 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
- บอกได้ว่าชอบอาชีพอะไร หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจอย่างจริงจัง และแสดง
ความสนใจจะประกอบอาชีพท่ีสนใจในอนาคต 

ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
- แสดงความสนใจอาชีพ เริ่มหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ บอกได้ว่าชอบอาชีพอะไร แต่ยังไม่
ตระหนักว่าอนาคตจะต้องประกอบอาชีพท่ีสนใจ 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
- แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพเมื่อมีการกระตุ้น แต่ยังไม่แสดงออกว่าชอบ
อาชีพอะไร และเริ่มตระหนักว่าอนาคตจะต้องประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง 

กำลังพัฒนา นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
- ไม่แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ บอกไม่ได้ว่าชอบอาชีพใด และไม่ตระหนัก
ว่าอนาคตจะต้องประกอบอาชีพหรือไม่ 

 
 



๒๙ 

 

 ๑.๑.๖.๒ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพตามความสนใจ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพตาม 
ความสนใจ 
- มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ เริ่มฝึกทักษะอาชีพท่ีสนใจ และแสดงเจตนามุ่งมั่น
จะประกอบอาชีพท่ีสนใจในอนาคต 
- นักเรียนสามารถบอกแนวทางการศึกษาต่อท่ีตนสนใจ และตรงตามความถนัด 
ความสามารถ 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพตาม
ความสนใจ 
- บอกได้ว่าชอบอาชีพอะไร หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจอย่างจริงจัง และแสดง
ความสนใจจะประกอบอาชีพท่ีสนใจในอนาคต 
- นักเรียนชอบ สนใจท่ีจะศึกษาต่อ และหาความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาท่ีตนเองสนใจ
อย่างจริงจัง 

ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพตาม
ความสนใจ 
- แสดงความสนใจอาชีพ เริ่มหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ บอกได้ว่าชอบอาชีพอะไร แต่ยังไม่
ตระหนักว่าอนาคตจะต้องประกอบอาชีพท่ีสนใจ 
- แสดงความสนใจ เริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ บอกได้ว่าชอบสาขาใด แต่ยังไม่
ตระหนักว่าอนาคตจะเรียนสาขาท่ีตนชอบหรือไม่ 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพตาม
ความสนใจ 
- แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพเมื่อมีการกระตุ้น แต่ยังไม่แสดงออกว่าชอบ
อาชีพอะไร และเริ่มตระหนักว่าอนาคตจะต้องประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง 
- แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเมื่อมีการกระตุ้น แต่ยังไม่แสดงออกว่า
ชอบสาขาใด และเริ่มตระหนักว่าอนาคตจะต้องเรียนในสาขาใด 

กำลังพัฒนา นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพตาม
ความสนใจ 
ไม่แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ บอกไม่ได้ว่าชอบอาชีพใด และไม่ตระหนัก
ว่าอนาคตจะต้องประกอบอาชีพหรือไม่ 
- ไม่แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับศึกษาต่อ บอกไม่ได้ว่าชอบสาขาใด และไม่
ตระหนักว่าอนาคตจะต้องศึกษาต่อหรือไม่ 

 

 

 



๓๐ 

 

 
เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
สำหรับประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๖ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับยอดเย่ียมท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับยอดเย่ียม ๒ 

รายการ และรายการใดรายการหนึ่ง ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดีเลิศ นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับดีเลิศ ๑ รายการ 

และรายการใดรายการหนึ่งได้ระดับดีขึ้นไป 
ดี นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับดี ๑ รายการ และ

รายการใดรายการหนึ่งได้ระดับปานกลางขึ้นไป 
ปานกลาง นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับปานกลาง ๑ 

รายการ และรายการใดรายการหนึ่งได้ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 
กำลังพัฒนา นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับกำลังพัฒนาต้ังแต่ ๒ รายการขึ้นไป  

 
เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ ประเด็นพิจารณาข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
สำหรับประเมินประเด็นพิจารณาข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็นการพิจารณาข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มี 
๖ ประเด็นย่อย สถานศึกษาได้กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามประเด็นการพิจารณา เพื่อสรุป
เป็นคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับยอดเย่ียม ๓ รายการขึ้นไป และรายการท่ีเหลือได้

ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดีเลิศ นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับดีเลิศขึ้นไป ๓ รายการขึ้นไป และรายการท่ีเหลือได้

ระดับดีขึ้นไป 
ดี นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับดีขึ้นไป ๓ รายการขึ้นไป และรายการท่ีเหลือได้ระดับ

ปานกลางขึ้นไป 
ปานกลาง นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับปานกลาง ๓ รายการขึ้นไป และรายการท่ีเหลือได้

ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 
กำลังพัฒนา นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับกำลังพัฒนาต้ังแต่ ๓ รายการขึ้นไป  

 
 
 
 



๓๑ 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มีประเด็นพิจารณา ๔ ประเด็น ดังนี้ 

 ๑.๒.๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ๑.๒.๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๑.๒.๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๑.๒.๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไป 

- มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสำนึก 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ 
คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นประจำสม่ำเสมอ และ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเกือบทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90-100 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙  มีคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไป 
- มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ 
คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเป็นประจำสม่ำเสมอ 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 80-89.99 

ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙  มีคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไป 
- มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสำนึก 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ 
คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นประจำ 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙   มีคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไป 
- มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสำนึก 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ 
คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นส่วนมาก 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 

กำลังพัฒนา นักเรียนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  มีคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไป 
- มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสำนึก 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ 
คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นบางคร้ัง 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนน้อย คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่าร้อยละ60 

 
 
 
 



๓๒ 

 

ประเด็นพิจารณาที่๑.๒.๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
- ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย อย่าง
น้อย ๔ ครั้งต่อปี 
- เผยแพร่ และสืบทอดภูมิปัญญาไทยสม่ำเสมอ 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยบ่อยครั้ง 
- ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น / ภูมิปัญญาไทยอย่าง
น้อย ๓ ครั้งต่อปี 
-  เผยแพร่และสืบทอดภูมิปัญญาไทยบ่อยครั้ง 

ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยบางครั้ง 
- ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น / ภูมิปัญญาไทยอย่าง
น้อย ๒ ครั้งต่อปี 
- เผยแพร่ และสืบทอดภูมิปัญญาไทยบางครั้ง 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙   มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
-  ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น / ภูมิปัญญาไทยอย่าง
น้อย ๑ ครั้งต่อปี 
-  เผยแพร่ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

กำลังพัฒนา นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
-  ไม่ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
-  ไม่ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย 
-  ไม่เผยแพร่ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
-  สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย
ความเข้าใจท่ีดี 
- แสดงมารยาทท่ีเหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่แสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจ
ในเรื่องท่ีตนไม่ชอบ 
- เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในสังคม 
- ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่าง 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
-  สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย
ความเข้าใจท่ีดี 
- แสดงมารยาทท่ีเหมาะสม 
- เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในสังคม 
- ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่างกลมกลืนท้ังในและ
นอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ 

ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
- แสดงมารยาทท่ีเหมาะสม 
- เห็นคุณค่าวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
- ร่วมกิจกรรมท่ีแตกต่างทางวัฒนธรรมตามท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นด้วยความเต็มใจ 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙   ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจท่ีดีเป็นบางครั้ง 
- แสดงมารยาทท่ีเหมาะสม 
- เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นปัญหา 
- ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม เมื่อมีความจำเป็น 

กำลังพัฒนา นักเรียนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือพูดคุยกันด้วยความสุภาพ ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นด้วยความเข้าใจท่ีดี หรือ 
- แสดงมารยาทท่ีไม่เหมาะสม ไม่ให้เกียรติกันและกัน เช่น แสดงอาการดูหมิ่น หรือ
รังเกียจในเรื่องท่ีตนไม่ชอบ 
- ไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
- ไม่ยอมร่วมกิจกรรมท่ีแตกต่างทางความคิด/วัฒนธรรม 

  
  

 
 
 
 



๓๔ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
มีประเด็นพิจารณา ๓ ประเด็นดังนี้ 
 ๑.๒.๔.๑) นักเรียน มีสุขภาพกายท่ีดี(น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย) 
 ๑.๒.๔.๒) นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑.๒.๔.๓) นักเรียนมีการควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม 
 
ประเด็นพิจารณา ๑.๒.๔.๑) นักเรียน มีสุขภาพกายที่ดี(น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย)  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีสุขภาพกายท่ีดี(น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย) 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙  มีสุขภาพกายท่ีดี(น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย) 
ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙  มีสุขภาพกายท่ีดี(น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย) 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙   มีสุขภาพกายท่ีดี(น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย) 
กำลังพัฒนา นักเรียนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  มีสุขภาพกายท่ีดี(น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย) 

 
ประเด็นพิจารณา ๑.๒.๔.๒) นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙   มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กำลังพัฒนา นักเรียนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ประเด็นพิจารณา ๑.๒.๔.๓) นักเรียนมีการควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีการควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม 

- นักเรียนมีผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติ 
ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙  มีการควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม 

- นักเรียนมีผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีผลการ
ประเมินสูงกว่าปกติ 1 ด้าน 

ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙  มีการควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม 
- นักเรียนมีผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมในเกณฑ์ปกติ 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙   มีการควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม 
- นักเรียนมีผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ 

กำลังพัฒนา นักเรียนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  มีการควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม 
- นักเรียนไม่มีผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

 
 
 



๓๕ 

 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

สำหรับประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๔ 
 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับยอดเย่ียมท้ัง ๓ รายการ หรือมีระดับยอดเย่ียม ๒ 

รายการ และรายการใดรายการหนึ่ง ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดีเลิศ นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศท้ัง ๓ รายการ หรือมีระดับดีเลิศ ๒ รายการ 

และรายการใดรายการหนึ่งได้ระดับดีขึ้นไป 
ดี นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีท้ัง ๓ รายการ หรือมีระดับดี ๒ รายการ และ

รายการใดรายการหนึ่งได้ระดับปานกลางขึ้นไป 
ปานกลาง นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางท้ัง ๓ รายการ หรือมีระดับปานกลาง ๒ 

รายการ และรายการใดรายการหนึ่งได้ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 
กำลังพัฒนา นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับกำลังพัฒนาต้ังแต่ ๒ รายการขึ้นไป  

 
เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
สำหรับประเมินประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็นการพิจารณาข้อ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน มี 
๔ ประเด็นย่อย สถานศึกษาได้กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามประเด็นการพิจารณา เพื่อสรุป
เป็นคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับยอดเย่ียม ๓ รายการขึ้นไป และรายการท่ีเหลือได้

ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดีเลิศ นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับดีเลิศขึ้นไป ๓ รายการขึ้นไป และรายการท่ีเหลือได้

ระดับดีขึ้นไป 
ดี นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับดีขึ้นไป ๓ รายการขึ้นไป และรายการท่ีเหลือได้ระดับ

ปานกลางขึ้นไป 
ปานกลาง นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับปานกลาง ๓ รายการขึ้นไป และรายการท่ีเหลือได้

ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 
กำลังพัฒนา นักเรียนมีผลการประเมินได้ระดับกำลังพัฒนาต้ังแต่ ๓ รายการขึ้นไป  

หมายเหตุ กรณีท่ีผลการประเมินท้ัง ๔ รายการมีระดับคุณภาพท่ีแตกต่างกันให้พิจารณาระดับคุณภาพท่ีอยู่
ตรงกลางของผลการประเมิน 
 
 



๓๖ 

 

 
เกณฑ์การสรุปคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน (ภาพรวมของสถานศึกษา) 

 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน มีประเด็นการพิจารณา ๒ ประเด็น คือ ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน และ ๒) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาได้กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบตามประเด็น
การพิจารณา เพื่อสรุปเป็นคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีผลการประเมินท้ัง ๒ รายการได้ระดับยอดเย่ียม 

ดีเลิศ สถานศึกษามีผลการประเมินท้ังอยู่ในระดับดีเลิศ ท้ัง ๒ รายการ หรือรายการใดรายการ
หนึ่งได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ดี สถานศึกษามีผลการประเมินท้ังอยู่ในระดับดี ท้ัง ๒ รายการ หรือรายการใดรายการหนึ่ง
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ปานกลาง สถานศึกษามีผลการประเมินท้ังอยู่ในระดับปานกลาง ท้ัง ๒ รายการ หรือรายการใด
รายการหนึ่งได้ระดับปานกลางขึ้นไป 

กำลังพัฒนา สถานศึกษามีผลการประเมินท้ังอยู่ในระดับกำลังพัฒนา ท้ัง ๒ รายการ หรือรายการใด
รายการหนึ่งได้ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 

 
 
 
    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 
ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา ๖ ประเด็น ดังนี้ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 
เกณฑ์การประเมินแยกตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ 

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษา
ชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม โดยการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากร  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดีเลิศ กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ บริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษา ชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ สังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดี กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ปานกลาง กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา 
กำลังพัฒนา ไม่มี การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  

มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลุมทุก
ด้าน โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ปรากฏร่องรอย หลักฐานชัดเจน มีความต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้ 
มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา นำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนือ่งและเป็นแบบอย่างได้ 

ดีเลิศ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย ปรากฏร่องรอยหลักฐานชัดเจน 
มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา นำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนือ่ง 

ดี สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  
โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ปานกลาง สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
มีการกำกับ ติดตาม แต่ไม่ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 



๓๘ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
กำลังพัฒนา สถานศึกษา ไม่มี ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 

ไม่มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตาม

นโยบายต้นสังกัด โดยใช้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ด้านชีวิต และทักษะ
อาชีพ  ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง มีรอ่งรอยตรวจสอบได้ 

ดีเลิศ สถานศึกษามีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตาม
นโยบายต้นสังกัด โดยใช้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ด้านชีวิต และทักษะ
อาชีพ ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

ดี สถานศึกษามีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตาม
นโยบายต้นสังกัด โดยใช้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ด้านชีวิต และทักษะ
อาชีพ มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

ปานกลาง สถานศึกษามีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตาม
นโยบายต้นสังกัด โดยใช้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ด้านชีวิต และทักษะ
อาชีพ มีร่องรอยตรวจสอบได้บางส่วน 

กำลังพัฒนา สถานศึกษาไม่มีประเมินและปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตาม
นโยบายต้นสังกัด โดยใช้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ด้านชีวิต และทักษะ
อาชีพ 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ประกอบด้วยประเด็นย่อย ๒ ประเด็น  
 ๒.๔.๑ มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา 
 ๒.๔.๒  โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔.๑ มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

อย่างน้อย 36 ช่ัวโมงต่อปี 
ดีเลิศ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

อย่างน้อย ๓0 ช่ัวโมงต่อปี 
ดี สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

อย่างน้อย ๒4 ช่ัวโมงต่อปี 
ปานกลาง สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

อย่างน้อย 18 ช่ัวโมงต่อปี 
กำลังพัฒนา สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

น้อยกว่า 12 ช่ัวโมงต่อป ี
 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔.๒  โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี 
ดีเลิศ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

อย่างน้อย 45 ช่ัวโมงต่อปี 
ดี จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

อย่างน้อย 40 ช่ัวโมงต่อปี 
ปานกลาง จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

อย่างน้อย 35 ช่ัวโมงต่อปี 
กำลังพัฒนา จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อป ี
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สำหรับประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔ 
 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีผลการประเมินได้ระดับยอดเย่ียมท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับยอดเย่ียม ๑ 

รายการ และรายการท่ีเหลือ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดีเลิศ สถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับดีเลิศ ๑ 

รายการ และรายการท่ีเหลือ ได้ระดับดีขึ้นไป 
ดี นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับดี ๑ รายการ และ

รายการท่ีเหลือ ได้ระดับปานกลางขึ้นไป 
ปานกลาง นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับปานกลาง ๑ 

รายการ และรายการท่ีเหลือ ได้ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 
กำลังพัฒนา นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับกำลังพัฒนาท้ัง ๒ รายการ  

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ประกอบด้วยประเด็นย่อย ๒ ประเด็น  
 ๒.๕.๑ อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมบริเวณ 
 ๒.๕.๒  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕.๑ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมบริเวณ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม - อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

มีความ มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย  
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

ดีเลิศ - อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
มี ความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย  
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ไม่ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ดี - อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
มี ความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย  
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปานกลาง - อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
มีความ มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย  
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๔๑ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
กำลังพัฒนา - อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

มีความ มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยเป็นบางแห่ง หรือมีสภาพแวดล้อมท่ีไม่สวยงาม ไม่ร่ม
รื่น 

 
ประเด็นพิจารณาที่  ๒.๕.๒  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทุกแห่งสะอาด อากาศถ่ายเท  และปลอดภัย  

- มีแสงสว่าง วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
และ อยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง  

ดีเลิศ - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สะอาด อากาศถ่ายเท  และปลอดภัย  
- มีแสงสว่าง วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
และ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

ดี - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สะอาด อากาศถ่ายเท  และปลอดภัย  
- มีแสงสว่าง วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
และ อยู่ในสภาพใช้การได้ดีบางรายการ 

ปานกลาง - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สะอาด อากาศถ่ายเท  และปลอดภัยบางห้อง 
- มีแสงสว่าง วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
และ อยู่ในสภาพใช้การได้ดีบางรายการ 

กำลังพัฒนา - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สะอาด อากาศถ่ายเท  และปลอดภัยบางห้อง 
- มีแสงสว่าง วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
และ อยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ 

 
เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

สำหรับประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีผลการประเมินได้ระดับยอดเย่ียมท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับยอดเย่ียม ๑ 

รายการ และรายการท่ีเหลือ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดีเลิศ สถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับดีเลิศ ๑ 

รายการ และรายการท่ีเหลือ ได้ระดับดีขึ้นไป 
ดี นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับดี ๑ รายการ และ

รายการท่ีเหลือ ได้ระดับปานกลางขึ้นไป 
ปานกลาง นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับปานกลาง ๑ 

รายการ และรายการท่ีเหลือ ได้ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 
กำลังพัฒนา นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับกำลังพัฒนาท้ัง ๒ รายการ  

 



๔๒ 

 

ประเด็นพิจาณาที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  

และการจัดการเรียนรู้ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เอื้อต่อการใช้งาน 
ดีเลิศ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  

และการจัดการเรียนรู้ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
ดี มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  

และการจัดการเรียนรู้ท่ีถูกต้อง 
ปานกลาง มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  

และการจัดการเรียนรู้ 
กำลังพัฒนา ไม่มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนรู ้
 
 
เกณฑ์การสรุปคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
(ภาพรวมของสถานศึกษา) 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีประเด็นการพิจารณา ๖ ประเด็น สถานศึกษาได้
กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบตามประเด็นการพิจารณา เพื่อสรุปเป็นคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีผลการประเมินท้ัง ๓ รายการขึ้นไป ได้ระดับยอดเย่ียม และรายการท่ีเหลือ

ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดีเลิศ สถานศึกษามีผลการประเมินท้ัง ๓ รายการขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ และรายการท่ีเหลือได้

ระดับดีขึ้นไป 
ดี สถานศึกษามีผลการประเมินท้ัง ๓ รายการขึ้นไป ได้ระดับดี และรายการท่ีเหลือได้ระดับ

ปานกลางขึ้นไป 
ปานกลาง สถานศึกษามีผลการประเมินท้ัง ๓ รายการขึ้นไป ได้ระดับปานกลาง และรายการท่ีเหลือ

ได้ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 
กำลังพัฒนา สถานศึกษามีผลการประเมินได้ระดับกำลังพัฒนา ต้ังแต่ ๓ รายการ ขึ้นไป  

 
หมายเหตุ กรณีท่ีผลการประเมินท้ัง ๖ รายการมีระดับคุณภาพท่ีแตกต่างกันให้พิจารณาระดับคุณภาพท่ีอยู่
ตรงกลางของผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 
        มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา ๕ ประเด็น ดังนี้ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสมารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
เกณฑ์การประเมินแยกตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสมารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม ครู ร้อยละ ๙๐ขึ้นไป มีการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไป 
จัดกิจกรรมได้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

ดีเลิศ ครู ร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙  มีการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไป 
จัดกิจกรรมได้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ดี ครู ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙  มีการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้
จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ปานกลาง ครู ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙  มีการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

กำลังพัฒนา ครู น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  มีการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม ครูร้อยละ ๙๐ขึ้นไป มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการ 

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  
- ครูนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการ เรียนรู้ 

ดีเลิศ ครูร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙  มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย ตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย  
ครูนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหา 

ดี ครูร้อยละ 7๐-7๙.๙๙  มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้  
ครูนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ปานกลาง ครูร้อยละ 6๐-6๙.๙๙  มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้ 
ครูนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ แต่ขาดความ
เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา 

กำลังพัฒนา ครูน้อยกว่าร้อยละ 60 ไม่มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้ 
ครูไม่นำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ประกอบด้วยประเด็นย่อย ๒ ประเด็น 
  3.3.1 มีบุคลิกภาพความเป็นครูท่ีเหมาะสม 
  3.3.2 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.3.1 มีบุคลิกภาพความเป็นครูที่เหมาะสม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม ครู ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝัง มีการ

กำหนดข้อตกลง กฎกติกา ท่ีส่งเสริมวินัย รักและเมตตาต่อศิษย์  
ดีเลิศ ครู ร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝัง มีการ

กำหนดข้อตกลง กฎกติกา ท่ีส่งเสริมวินัย รักและเมตตาต่อศิษย ์ 
ดี ครู ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙  จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝัง มีการ

กำหนดข้อตกลง กฎกติกา ท่ีส่งเสริมวินัย รักและเมตตาต่อศิษย์  
ปานกลาง ครู ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙  จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝัง มีการ

กำหนดข้อตกลง กฎกติกา ท่ีส่งเสริมวินัย รักและเมตตาต่อศิษย์  
กำลังพัฒนา ครู น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝัง มีการ

กำหนดข้อตกลง กฎกติกา ท่ีส่งเสริมวินัย รักและเมตตาต่อศิษย์ 
 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.3.2 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม ครูร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้ สะอาด

ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้าย นิเทศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ 

ดีเลิศ ครูร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้ สะอาด
ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้าย นิเทศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้บ่อยคร้ัง 

ดี ครูร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้ สะอาด
ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้าย นิเทศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ค่อนข้าง
บ่อย 

ปานกลาง ครูร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้ สะอาด
ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้าย นิเทศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้บางคร้ัง 

กำลังพัฒนา ครูน้อยกว่าร้อยละ 60ไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้ 
สะอาดปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้าย นิเทศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

สำหรับประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๓.๓ 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีผลการประเมินได้ระดับยอดเย่ียมท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับยอดเย่ียม ๑
รายการ และรายการท่ีเหลือ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ดีเลิศ สถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับดีเลิศ ๑ 
รายการ และรายการท่ีเหลือ ได้ระดับดีขึ้นไป 

ดี นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับดี ๑ รายการ และ
รายการท่ีเหลือ ได้ระดับปานกลางขึ้นไป 

ปานกลาง นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับปานกลาง ๑ 
รายการ และรายการท่ีเหลือ ได้ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 

กำลังพัฒนา นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับกำลังพัฒนาท้ัง ๒ รายการ  
 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบ และประเมินอย่างเป็นระบบ มี

ประสิทธิภาพ 
ดีเลิศ มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบ และประเมินอย่างเป็นระบบ 

ดี มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบ และประเมิน 
ปานกลาง มีการประเมินนักเรียน มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน 

กำลังพัฒนา มีการประเมินผลนักเรียน 
 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยประเด็นย่อย ๒ ประเด็น 
  3.5.1 ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  3.5.2 มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.5.1 ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

ยอดเยี่ยม ครูนำข้อมูลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการ นิเทศการสอน มาปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้ 

ดีเลิศ ครูนำข้อมูลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการ นิเทศการสอน มาปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 

ดี ครูนำข้อมูลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการ นิเทศการสอน มาปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ปานกลาง ครูนำข้อมูลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการ นิเทศการสอน มาปรับปรุง
การสอนเป็นบางครั้ง 

กำลังพัฒนา ครูไม่นำข้อมูลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการ นิเทศการสอน มา
ปรับปรุงการสอน 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.5.2 ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมทุกข้อ มีร่องรอยหลักฐาน 

สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 
1) การประชุม 
2) การกำกับ ติดตตาม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิน่ 
4) การเสนอความต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรู ้
5) การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ90-100 

ดีเลิศ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 3-4 ข้อ มีร่องรอยหลักฐาน 
สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 
1) การประชุม 
2) การกำกับ ติดตตาม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิน่ 
4) การเสนอความต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรู ้
5) การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ80-89.99 

ดี คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 2-3 ข้อ มีร่องรอยหลักฐาน 
สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 
1) การประชุม 
2) การกำกับ ติดตตาม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิน่ 



๔๘ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 4) การเสนอความต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ

เรียนรู ้
5) การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70-79.99 

ปานกลาง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 1-2 ข้อ มีร่องรอยหลักฐาน 
สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 
1) การประชุม 
2) การกำกับ ติดตตาม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิน่ 
4) การเสนอความต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรู ้
5) การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 60-69.99 

กำลังพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 1-2 ข้อ มีร่องรอยหลักฐาน 
สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 
1) การประชุม 
2) การกำกับ ติดตตาม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิน่ 
4) การเสนอความต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรู ้
5) การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

สำหรับประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๓.5 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีผลการประเมินได้ระดับยอดเย่ียมท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับยอดเย่ียม ๑
รายการ และรายการท่ีเหลือ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ดีเลิศ สถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับดีเลิศ ๑ 
รายการ และรายการท่ีเหลือ ได้ระดับดีขึ้นไป 

ดี นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับดี ๑ รายการ และ
รายการท่ีเหลือ ได้ระดับปานกลางขึ้นไป 

ปานกลาง นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางท้ัง ๒ รายการ หรือมีระดับปานกลาง ๑ 
รายการ และรายการท่ีเหลือ ได้ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 

กำลังพัฒนา นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับกำลังพัฒนาท้ัง ๒ รายการ  
 
 
เกณฑ์การสรุปคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ (ภาพรวมของสถานศึกษา) 

 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีประเด็นการพิจารณา ๕ 
ประเด็น สถานศึกษาได้กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบตามประเด็นการพิจารณา เพื่อสรุปเป็นคุณภาพมาตรฐาน
ท่ี ๓ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีผลการประเมินท้ัง ๓ รายการขึ้นไป ได้ระดับยอดเย่ียม และรายการท่ีเหลือ

ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดีเลิศ สถานศึกษามีผลการประเมินท้ัง ๓ รายการขึ้นไป ได้ระดับดีเลิศ และรายการท่ีเหลือได้

ระดับดีขึ้นไป 
ดี สถานศึกษามีผลการประเมินท้ัง ๓ รายการขึ้นไป ได้ระดับดี และรายการท่ีเหลือได้ระดับ

ปานกลางขึ้นไป 
ปานกลาง สถานศึกษามีผลการประเมินท้ัง ๓ รายการขึ้นไป ได้ระดับปานกลาง และรายการท่ีเหลือ

ได้ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 
กำลังพัฒนา สถานศึกษามีผลการประเมินได้ระดับกำลังพัฒนา ต้ังแต่ ๓ รายการ ขึ้นไป  

 
 
 



๕๐ 

 

 
  
 การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 
 ในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาปลายปีการศึกษาอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการประเมิน
ภายในท่ีสถานศึกษาแต่งต้ังขึ้น ให้ตัดสินจากผลการประเมิน ๓ มาตรฐาน โดยคณะกรรมการท้ังหมด นำผล
การประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้นมาพิจารณาเป็นภาพรวม เพื่อตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาใน
ภาพรวมแต่ละมาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีผลการประเมินได้ระดับยอดเย่ียมท้ัง ๓ รายการ หรือมีระดับยอดเย่ียม  

๒ รายการ และรายการท่ีเหลือได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดีเลิศ สถานศึกษามีผลการประเมินระดับดีเลิศ ท้ัง ๓ รายการ หรือมีระดับดีเลิศ ๒ รายการ 

และรายการท่ีเหลือได้ระดับดีขึ้นไป 
ดี สถานศึกษามีผลการประเมินระดับดี ท้ัง ๓ รายการ หรือมีระดับดี ๒ รายการ และ

รายการท่ีเหลือได้ระดับปานกลางขึ้นไป 
ปานกลาง สถานศึกษามีผลการประเมินระดับปานกลาง ท้ัง ๓ รายการ หรือมีระดับปานกลาง ๒ 

รายการ และรายการท่ีเหลือได้ระดับกำลังพัฒนาขึ้นไป 
กำลังพัฒนา สถานศึกษามีผลการประเมินระดับกำลังพัฒนา ต้ังแต่ ๒ รายการ ขึ้นไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ปีการศึกษา ๒๕๖5 
......................................................... 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
อันส่งผลให้การดำเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาท้ังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำกับดูแล และ
หน่วยงานภายนอกท่ีสะท้อนสภาพการดำเนินงานท่ีแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษาในการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจากประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องแนวปฏบิัติการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีกระทรวงประกาศใช้และให้สถานศึกษากำหนดเป้าหมายความสำเร็จ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท โดยสามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยให้สถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการและ
รับผิดชอบร่วมกัน โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จึงขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม
ครั้งท่ี 3/๒๕๖5  เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 

 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จึงขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

 ( นางนฤมล  กงกุล) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 



๕๓ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                      เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

     และแก้ปัญหา  
 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
 ๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔)  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 



๕๔ 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
เร่ือง    กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑  
  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม 
ท่ีสถานศึกษากำหนด  จึงกำหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖5  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๖5 วันท่ี 12 พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕65 รายละเอียดการกำหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

     
ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 
       (นางนฤมล  กงกุล)    
                ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
แนบท้ายประกาศโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร เร่ืองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖5 ฉบับลงวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดคำนวณ 
 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทย 

ดีเลิศ 

๒) นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร ภาษาอังกฤษ 

ปานกลาง 

3) นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร ภาษาจีน 

ปานกลาง 

4) นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดคำนวณ  ดี 
๒) มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม  

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ดีเลิศ 

๔) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

๑) นักเรียนร้อยละ 85 มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
ช้ินงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย ๒.๐ ขึ้นไป 

ปานกลาง 

นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย ๒.๐ ขึ้นไป 

ปานกลาง 

นักเรียนร้อยละ 66 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย 
๒.๐ ขึ้นไป 

ปานกลาง 

นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย ๒.๐ ขึ้นไป 

ปานกลาง 

นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย ๒.๐ ขึ้นไป 

ปานกลาง 

นักเรียนร้อยละ 67 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และ ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย ๒.๕ ขึ้นไป 

ปานกลาง 

นักเรียนร้อยละ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย ๓.๐ ขึ้นไป 

ปานกลาง 



๕๖ 

 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
 นักเรียนร้อยละ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ต้ังแต่

เกรดเฉล่ีย ๓.๐ ขึ้นไป 
ปานกลาง 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

๑) นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม 

๒) นักเรียนร้อยละ 95 สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
หรือประกอบอาชีพตามความสนใจ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑) นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะท่ีดีตาม 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ยอดเยี่ยม 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

๑) นักเรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ยอดเยี่ยม 

๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย  

๑) นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ดีเลิศ 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
 

๑) นักเรียนร้อยละ 70 มีสุขภาพกายท่ีดี(น้ำหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์กรมอนามัย)  

ดี 

๒) นักเรียนร้อยละ 90 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

ยอดเยี่ยม 

๓) นักเรียนร้อยละ 80 มีการควบคุม 
อารมณ์อย่างเหมาะสม  

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๑) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

ดีเลิศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑) มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตามนโยบายต้นสังกัด โดย
ใช้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ด้านชีวิต และ
ทักษะอาชีพ  

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

๑) มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา  

ดีเลิศ 

๒) โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 

ดีเลิศ 



๕๗ 

 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๑) อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน มี
ความสะอาด  และปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ 

๒) ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ 
วัสดุอุปกรณ์ครบ เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

๑) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา  
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
ได้ 

๑) ครูร้อยละ 80 มีการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง
และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ 85 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

๑) ครูร้อยละ 90 มีบุคลิกภาพความเป็นครูท่ีเหมาะสม  ยอดเยี่ยม 
๒) ครูร้อยละ 90 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑) ครูร้อยละ 85 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคนแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมร้อยละ 80 แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ 

 
 
 

 

 

    


