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คุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระการจัดเก็บ
ข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารที ่ใช้ในการประเมิน  โรงเรียนแม่แจ่มได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายปฏิรูประบบการ
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สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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         งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแม่แจ่ม 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม ่
  

ก 



 
 

 
 

สารบัญ 
 
            หน้า 
 คำนำ           
 สารบัญ 

ประกาศโรงเรียนแม่แจ่ม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนแม่แจ่ม     
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564    1  
การรับรองข้อมูลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนแม่แจ่ม     4 

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน       5  
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึษา   9 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   11 
 ตารางมาตรฐานสถานศึกษา คำอธิบาย ประเด็นพิจารณาและความสำเรจ็ที่สถานศึกษากำหนด 13 
 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาตามหลักฐานมาตรฐาน    25 
     ภาคผนวก 
 การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 เพื่อการประกันคุณภาพในโรงเรียนแม่แจ่ม ปีการศึกษา 2564     49 
 แต่งตั้งคณะกรรมการผูร้บัผิดชอบมาตรฐานการศกึษา ปีการศึกษา 2564   51 
 กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนแม่แจ่ม    65 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนแม่แจ่ม ปีการศึกษา 2564 66 

 

 

 

 

 

 

ข 



1 
 

 
 

      

   

ประกาศโรงเรียนแม่แจ่ม 

เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนแม่แจ่ม 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนแม่แจ่มจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
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มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มจีำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑.๒ คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน  มีดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
   ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

   ๒)  ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย 

   ๓)  การยอมรับที่จะอยูร่ว่มกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

   ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน  

   ๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 

   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา 

      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

       ๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

         ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
   ๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
     ทั้งนี้ให้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
       (นายนิกร   แก้วคำดี) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 
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การรับรองข้อมูลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนแม่แจ่ม 
************************************************* 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแม่แจ่ม 
ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาให้นำไปใช้ดำเนินการต่างๆ เพื่อการประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จากคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 ได้ผา่นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพในสถานศกึษา 
 เน้ือหาในมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน ไดผ้่านการตรวจสอบที่มาทีไ่ปของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 ได้ผา่นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา และเกณฑพ์ิจารณาตัวบ่งชี ้
     ความสำเร็จ มีข้อมูลที่ตรงตามสภาพจริง ทกุประการ 
 สมควรอนุมัต ิ
 ไม่สมควรอนุมัต ิเนื่องจาก............................................................................................................................... 
 
 
 
 
   (นางสาวปนิดา  ปันดอน)      (นางสายสุนีย์  สมยศ) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนแมแ่จ่ม      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่แจ่ม 
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มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง ประเมินได้จริง สามารถ
สะท้อนบริบทของ สถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง ดังนั้น การกำหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่ คุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อกำหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 รายละเอียดของมาตรฐานสถานศึกษา ประเด็นพิจารณา ดังนี้  

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

การเรียนรู้ที ่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน       
การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ       
การสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที ่เป็นค่านิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ ่นและความเป็นไทย           
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ในแต่ละ

ระดับชั้น 
ประเด็นพิจารณา  
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  

 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน 
 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและรายวิชาภาษาอังกฤษ
สื่อสาร 
 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณจากการทำแบบทดสอบการคิดคำนวณของทุกระดับชั้นตามเกณฑ์      
ที่สถานศึกษากำหนด 
 

1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตรต่รอง พจิารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล

ประกอบการตดัสินใจ มกีารอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
ประเด็นการพิจารณา 
ผู้เรียนมีความสามารถในการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณต์่างๆได้อย่างเหมาะสม 
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1.1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เชื ่อมโยงองค์ความรู้       

และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
ประเด็นการพิจารณา 
ผู้เรียนมีโครงงาน ชิ้นงาน ผลงาน ที่เกิดจากการรวบรวมความรู้ด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม โดยสามารถ

นำไปต่อยอดความคิดได้ 
 

1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ

เรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
ประเด็นการพิจารณา 
ผู้เรียนมทีักษะขั้นพื้นฐานเพื่อเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงบวก นำสารสนเทศ ในระบบ

อินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
ผู ้เร ียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื ้นฐานเดิมในด้านความรู้           

ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ 
ประเด็นการพิจารณา 
1) ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มข้ึน 
2) ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่ระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป 
3) ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นมัธยมปีที่ 1 -2 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขต

พื้นที่ 
4) ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
5) ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรือ

อาชีพ 
ประเด็นการพิจารณา 
1) ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
2) ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะพื้นฐาน เพื่อใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตามความถนัดและ

ความสนใจ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 

1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ประเด็นการพิจารณา 
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการประเมินในแต่ละรายวิชา 
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
3) มีผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)  
4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย  
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

ประเด็นการพิจารณา 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 

1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม  
ประเพณี 

ประเด็นการพิจารณา 
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน  เพศ วัย เชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี ผู้เรียนสามารถยอมรับ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

ประเด็นการพิจารณา 
1) ผู้เรียน มีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
2) ผู้เรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

ส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)  
3) ผู้เรียน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
4) ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพติด มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม  
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5) ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงในอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับเพศ วัย ตามบทบาทหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ          

อย ่างช ัดเจน สามารถดำเน ินงานพัฒนาว ิชาการท ี ่ เน ้นค ุณภาพผู ้ เร ียนรอบด้าน ตามหลักส ูตรสถานศึกษา                         
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา       
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ประเด็นการพิจารณา 
สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการ
นิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที ่เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง           
และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษาใช้กระบวนการ POOMCHAEM MODEL ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรี ยน
แบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและประเมิน โดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2) สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม        

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพครูและสาขาที่ปฏิบัติ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม          

ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
ประเด็นการพิจารณา 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคม     

ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ มีคุณภาพและมีความปลอดภัย  
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษาจัดระบบจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษากำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้องครอบคลุม ทันสมัย และ

พร้อมใช้ 
2) สถานศึกษาจัดระบบ จัดหา พัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 กลุ่มงาน  
3) สถานศึกษามีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียน    

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี       
ครูรู ้จักผู ้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน      
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ ให้เรียนรู ้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ประเด็นการพิจารณา 
1) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2) ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความสนใจ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ประเด็นการพิจารณา 
1) ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนการสอน 
2) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการเรียนการสอน 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ประเด็นการพิจารณา 
1) ครูจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และนํามาสรุปการสังเคราะห์เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาการจัดการ     

เรียนการสอน 
2) ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและร่วมการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรู้จักตนเอง 
3) ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ      

วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ พัฒนาการ
เรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณา 
1) ครูมีเครื่องมือการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน

อย่างเป็นระบบ 
 2) ครูมีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณา 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
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ตารางมาตรฐานสถานศึกษา คำอธิบาย ประเด็นพิจารณาและความสำเร็จที่สถานศึกษากำหนด 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

คำอธิบาย ประเด็นพิจารณา 
ความสำเร็จที่

สถานศึกษากำหนด 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
 

1.1.1 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสือ่สาร 
และการคิดคำนวณ 
 

ผู้เรียนมีทักษะในการอา่น 
การเขียน การสื่อสาร และ
การคดิคำนวณ ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากำหนด  
ในแต่ละระดับชั้น 
 

1) ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอา่น การเขียนภาษาไทย  
2) ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอา่นและการเขียน
ภาษาอังกฤษ ในรายวชิา
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 
3) ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ     
ในรายวชิาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานและรายวิชา
ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
4) ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคดิคำนวณจากการทำ
แบบทดสอบการคิดคำนวณ
ของทุกระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
 

1) ร้อยละ 82 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการอา่น
ภาษาไทย มรีะดับผลการ
เรียนระดับ 2 ขึ้นไป  
2) ร้อยละ 82 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการเขียน
ภาษาไทย มรีะดับผลการ
เรียนระดับ 2 ขึ้นไป  
3) ร้อยละ 72 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการอา่น
ภาษาอังกฤษ มีระดับผล
การเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
4) ร้อยละ 72 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ มีระดับผล
การเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
5) ร้อยละ 72 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  มรีะดับผล
การเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
6) ร้อยละ 72 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการอา่น
ภาษาจีน  มีระดับผลการ
เรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
7) ร้อยละ 72 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการเขียน
ภาษาจีน  มีระดับผลการ
เรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

คำอธิบาย ประเด็นพิจารณา 
ความสำเร็จที่สถานศึกษา

กำหนด 
มาตรฐานที่ 1  (ต่อ) 
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
 

1.1.1 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสือ่สาร 
และการคิดคำนวณ 
 

  

8) ร้อยละ 72 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาจีน    มีระดับผลการ
เรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
9) ร้อยละ  78 ของผู้เรียน
มีความสามารถในการคดิ
คำนวณจากการทำ
แบบทดสอบของทุก
ระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไป 
10) โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม      
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
1.1.2 ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคดิจำแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอยา่งรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 
 

1) ผู้เรียนมีความสามารถใน
การมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา และนำไป
ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆได้อยา่งเหมาะสม 
 

1) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ คิดอยา่งเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค ์ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
2) โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม      
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

คำอธิบาย ประเด็นพิจารณา 
ความสำเร็จที่สถานศึกษา

กำหนด 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
1.1.3 ความสามารถในการ
สร้างนวตักรรม  

 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ไดท้ั้ง
ด้วยตวัเองและการทำงาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู ้และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิง่
ใหม่ๆ  อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลติ 

ผู้เรียนมีโครงงาน ชิ้นงาน 
ผลงาน ที่เกิดจากการรวบรวม
ความรูด้้วยตนเองและการ
ทำงานเป็นทีม โดยสามารถ
นำไปต่อยอดความคิดได ้

1) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
1.1.4 ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

ผู้เรียนมีความสามารถในใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู ้การสื่อสาร การ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์และ
มีคุณธรรม 
 

ผู้เรียนมีทักษะขั้นพื้นฐานเพื่อ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารใน
เชิงบวก นำสารสนเทศ        
ในระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
การทำงานได้อยา่งเหมาะสม
และปลอดภัย 

1)ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมี
ความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร 
การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม
2) โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม      
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้เรียนบรรลุและมี
ความกา้วหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพื้นฐานเดิมในดา้น
ความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ 
กระบวนการต่างๆ รวมทัง้
มีความกา้วหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่นๆ 

1) ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระเพิ่มข้ึน 
2) ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยระดบัผล
การเรียนของนักเรียน ตัง้แต่
ระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป 
3) ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบด้วยข้อสอบ
มาตรฐานชั้นมัธยมปีที่ 1-2 สูง
กว่าคา่เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 

1) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมี
ค่าเฉลี่ยระดับ ผลการเรยีน 
ตั้งแต่ระดับผลการเรียน  
2.0 ขึ้นไป 
2) ร้อยละ 62 ของผู้เรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบระดับชาติ  ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
รายบุคคลสูงกวา่ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

คำอธิบาย ประเด็นพิจารณา 
ความสำเร็จที่สถานศึกษา

กำหนด 
มาตรฐานที่ 1(ต่อ)  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

 4) ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
5) ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

3)ร้อยละ 62 ของผู้เรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบด้วยข้อสอบ
มาตรฐานชั้นมัธยมปีที่ 1-2 
สูงกว่าคา่เฉลี่ยระดับเขต
พื้นที่ 
  

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
1.1.6 มีความรู ้ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคตทิี่ดตีอ่
งานอาชีพ 

ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะ
พื้นฐานในการจดัการ  
เจตคติที่ดพีร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ
ทำงานหรืออาชีพ 

1) ผู้เรียนมีความรู ้มีทักษะ
พื้นฐาน และมีเจตคตทิี่ดตี่อ
งานอาชีพ  
2) ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้
และทักษะพื้นฐาน เพื่อใช้ใน
การศกึษาต่อและประกอบ
อาชีพ ตามความถนัดและ
ความสนใจ 

1) ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมี
ความร ูทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 
2)โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม      
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา มีคา่นิยมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์จากการ
ประเมินในแต่ละรายวิชา 
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จากโครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษา 
3) มีผลการประเมินพฤตกิรรม
นักเรียน (SDQ)  
4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมตามอตัลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

1)ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมที่ดี  
2) โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม      
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

 

คำอธิบาย 
 

ประเด็นพิจารณา 
ความสำเร็จที่สถานศึกษา

กำหนด 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนรว่มใน
การอนรุักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย  รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
ม ีส ่วนร ่วมในการอน ุร ักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

1) ร้อยละ 86  ของผู้เรียน
ตระหนัก รูคุ้ณค่า รว่ม
อนุรักษ์ความเป็นไทย  
2) โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม      
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในดา้น เพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม  ประเพณี 
 

ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันใน
ส ั ง คมบนคว ามแตกต ่ า ง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เ ช ื ้ อ ช าต ิ  ศ าสนา  ภาษา
วัฒนธรรม  ประเพณี ผู้เรียน
สามารถยอมรับ พัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

1) ร้อยละ 86 ของผู้เรียน
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 
2)โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม  
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.4 สุขภาวะทางรา่งกาย 
และลักษณะจิตสังคม 

ผู้เรียนมีการรกัษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณ ์
และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสม ในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่รว่มกบั
คนอื่นอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

1) ผู้เรียน มีพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
 2) ผู้เรียน มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมพลศึกษา หรือสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
3) ผู้เรียน มีสุขภาพรา่งกาย
แข็งแรง ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ 

1)ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมี
สุขภาวะทางรา่งกายและ
ลักษณะจิตสังคม 
2)ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมี
ทักษะ สมรรถนะในระดบัดี
ขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

 

คำอธิบาย 
 

ประเด็นพิจารณา 
ความสำเร็จที่สถานศึกษา

กำหนด 
มาตรฐานที่ 1 (ต่อ) 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.4 สุขภาวะทางรา่งกาย 
และลักษณะจิตสังคม 

 

 4) ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพติด 
มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสม  
5) ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ
ตนเอง มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีความมั่นคงใน
อารมณ ์กล้าแสดงออกอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับเพศ    
วัย ตามบทบาทหน้าที่ มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ด ีและให้
เกียรติผู้อื่น 

3) โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม  
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 
  

สถานศึกษากำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ไว้อยา่งชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ินโยบาย
ของรัฐบาลและของต้น
สังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
  

สถานศึกษามีแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษา มาตรฐาน
การศกึษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  

1)สถานศึกษามีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 
2)สถานศึกษามีแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศกึษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี
และมีการนำแผนไปปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ือง 
3) สถานศึกษามีโครงการ/
กิจกรรม/งาน ที่สอดคลอ้ง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนด 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

 

คำอธิบาย 
 

ประเด็นพิจารณา 
ความสำเร็จที่สถานศึกษา

กำหนด 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  
มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
  
 

  

สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ทั้งในส่วนการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการจดั
การศกึษา การนำแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา มกีารติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเน่ือง มีการบริหาร
อัตรากำลัง ทรพัยากร
ทางการศึกษา และระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ระบบการนิเทศภายใน การ
นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุง  และ
พัฒนา และรว่มรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษาใช้กระบวนการ 
POOMCHAEM MODEL ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
2) สถานศกึษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ โดยการมสี่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และการรว่มรับผิดชอบตอ่การ 
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
 

1) สถานศึกษามี
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศกึษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปีและมีการนำ
แผนไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  
2) โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม  
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  
 

สถานศึกษาบริหารจดัการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้ง
ด้านการพัฒนาหลักสตูร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวติจรงิ 
และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มที่เรียนแบบควบรวม
หรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

1) สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาและประเมิน     
โดยความร่วมมือของผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง 
2) สถานศึกษามีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผูเ้รียน
รอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชวีติจริง 
และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

1) สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง 
วิถีชีวิตจริง และไดร้ับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2)โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม  
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

 

คำอธิบาย 
 

ประเด็นพิจารณา 
ความสำเร็จที่สถานศึกษา

กำหนด 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
  
 

  

สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมาใชใ้นการ
พัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รับการอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองให้มีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูและ
สาขาที่ปฏิบัติ 
 

1) ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ส ่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุน พัฒนาครู บุคคล
กรให้มีความเชี ่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
2) โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม  
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ 
  
 
  

สถานศึกษาจัด 
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทั้งภายใน และ
ภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม          
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 
 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายใน และ
ภายนอกห้องเรียน รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมทางสังคม     
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ มคีุณภาพและ
มีความปลอดภัย  
 

1)สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
2) สถานศึกษามีการปรบัปรุง 
ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคให้เหมาะสม
และเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
3) โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม  
ค่าเป้าหมายที ่สถานศึกษา
กำหนด 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

 

คำอธิบาย 
 

ประเด็นพิจารณา 
ความสำเร็จที่สถานศึกษา

กำหนด 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้
  
 

  

สถานศึกษาจัดระบบจัดหา 
การพัฒนาและการบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและ
การจดัการเรียนรูท้ี่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 

1) สถานศึกษากำหนด
ผู้รับผิดชอบและจัดทำระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
ถูกต้องครอบคลุม ทันสมยั 
และพร้อมใช ้
2) สถานศึกษาจัดระบบ 
จัดหา พัฒนาและการบรกิาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริหารจดัการและการ
จัดการเรียนรู้ที่ครอบคลมุ
ภารกิจทั้ง 4 กลุ่มงาน  
3) สถานศึกษามีการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 
 

1)สถานศึกษามีการ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
2)สถานศึกษาจัดระบบและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู ้การวดั
ประเมินผลและการ
เผยแพร่ผลงาน            
ทั้งระบบออนไลน์และ
ออฟไลน ์
3)โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม  
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

 

คำอธิบาย 
 

ประเด็นพิจารณา 
ความสำเร็จที่สถานศึกษา

กำหนด 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  
 

  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู ้ทักษะ คุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู ้
ตัวชี้วดั สมรรถนะสำคัญ
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์โดยการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ให้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้และ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 

1) ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2) ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนตามความ
สนใจ 
 

1)ร้อยละ  94 ของครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู ้
ตัวชี้วดัของสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตได ้
2) โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม  
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  
ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  
 

  

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

1) ครูพ ัฒนาและใช้ส ื ่อการ
สอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอน 
2) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู ้จากแหล่งเรียนรู ้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการเรียน
การสอน 
 

1)สถานศึกษามีการพัฒนา
และใช้สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรูด้้วยตนเองจากสือ่        
ที่หลากหลาย  
2)สถานศึกษามีการจัดใช้
แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้
3) โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม  
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

 

คำอธิบาย 
 

ประเด็นพิจารณา 
ความสำเร็จที่สถานศึกษา

กำหนด 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  
มีการบร ิหารจ ัดการชั้น
เรียนเชิงบวก  
 

  

ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ให้เด็กรักคร ูครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรกัที่จะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 
 

1) ครูจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล และนํามาสรปุการ
สังเคราะห์เพื่อนำไปวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 
2) ครูมีปฏิสัมพันธ์ทีด่ีกับ
ผู้เรียนและร่วมการจัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ การสรา้งวินัยเชิงบวก 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และรู้จักตนเอง 
3) ครูมีแผนการจัดการเรียน
การสอนที ่ เน ้นผ ู ้ เร ียนเป็น
สำคัญ 
 

1)สถานศึกษาส่งเสริมให้
ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
สามารถเรียนรูร้่วมกันอยา่ง
มีความสุข 
2)โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตาม  
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 
  

มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมอื
และวิธีการ วดัและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจดัการ
เรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
นำไปใช้ พัฒนาการเรียนรู้ 
 

1) ครูมีเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพ
จริงอย่างหลากหลาย มี
ขั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเป็นระบบ 
2) ครูมีการวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้พฒันา
ผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1)ร้อยละ  92 ของครูมี
เครื่องมือวัดประเมินผล
ตามสภาพจริงอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

 

คำอธิบาย 
 

ประเด็นพิจารณา 
ความสำเร็จที่สถานศึกษา

กำหนด 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็น
สำคัญ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
 

  

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์รวมทั้งให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้
ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดให้มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและ
การแก้ไขปัญหาผู้เรียน 

1) สถานศึกษาจัดให้มีชมุชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชพีมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
2) โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
มีผลการดำเนินงานบรรลุตาม  
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
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ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาตามหลักฐานมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีการได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
 

1.1.1 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสือ่สาร 
และการคิดคำนวณ 
 

-1.6.2 พัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียนวิชา
ภาษาไทยชั้น ม.1-ม.6 
-1.6.3 พัฒนาทักษะการ
อ่านและเขียนภาษาไทยชั้น 
ม.1-ม.6 
- 1.9.4 การส่งเสริมพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 
- 1.9.5 การส่งเสริมพัฒนา
ทักษะทางภาษาจีน 
- 1.9.6 การสอบวัดระดบั
ความรู้ภาษาจีน (HSK 
Test) 
 
 

- สรุปการประเมินทักษะ  
การอา่นจากตัวบ่งชี้สาระ
ภาษาไทย 
- การประเมินการสือ่สารวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (ฟัง 
พูด อา่น เขียน) 
- การประเมินการอ่าน และ
เขียน ในรายวิชาภาษาองักฤษ
อ่าน เขียน  
- CEFR Test for IEP 
- การประเมินความ สามารถ
ในด้านการคิดคำนวณ  

- ประเมินการอา่น และ
เขียนจาก ปพ.5 ในรายวชิา
ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้น 
ม.1 - ม.6 ผา่นเกณฑ์
ประเมินระดับ 2 ขึ้นไป 
- ข ้อมูลการการประเมิน
การอ่าน เขียน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน 
ม.1 – ม.6 ผา่นเกณฑ์
ประเมินระดับ 2 ขึ้นไป 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน 
และเขียน ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 
ระดับชั้น ม.1 - ม.6  
ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไป 
- สรุปกิจกรรม 
-การทดสอบความ สามารถ
ในด้านการคิดคำนวณ 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
1.1.2 ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

 

- 1.5 โครงการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการสูร่ายวชิา 
IS 
 
 

- สรุปผลการประเมิน  
การอา่น คิด วิเคราะห์  
และเขียน ข้อที่ 3 ทุกรายวิชา  
- รางวัลผลงานนักเรียน 
- ผลการเรียนในรายวชิา
พื้นฐาน  
- ผลการเรียนในรายวชิา
เพิ่มเติม ที่เน้นกระบวนการ
คิด วิเคราะห์  
- รางวัลผลงานนักเรียน 
- โครงงาน IS 
 

- ประเมินการอา่น คดิ 
วิเคราะห์ และเขียน ข้อที่ 3 
จาก ปพ.5  ทุกรายวิชา ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวชิาพื้นฐาน/เพิ่มเติม 
ระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป 
- หลักสูตร 
- แผนการสอน/ใบงาน 
- รูปเล่ม IS 
- ตารางสารสนเทศ
แสดงผลงาน/ชิ้นงานด้าน
การคดิวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 
- ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน/ 
เกียรติบัตร 
- โครงงาน 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
1.1.3 ความสามารถในการ
สร้างนวตักรรม  

 

- 1.6–1.13  โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- 1.5 โครงการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการสูร่ายวชิา 
IS 
1.5 พัฒนาระบบงานวิจยั
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
 

- โครงงานคุณธรรม สพฐ.  
- แบบบันทึกผลงานนักเรียน     
ในรายวชิา IS ปีการศึกษา 
2564 
- แบบบันทึกโครงงาน/
ชิ้นงาน/ผลงาน ของนักเรียน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
สะท้อนความสามารถในการ
สร้างนวตักรรม 
 
 

- การจดัทำโครงงาน
คุณธรรม สพฐ.ของนักเรียน
ทุกระดับชั้น  
(ที่ผ่านการนิเทศ ติดตาม 
และการให้คำปรกึษาจาก
ครูประจำชั้น) 
- การสำรวจข้อมูลผลงาน
นักเรียนในรายวิชา IS      
ปีการศึกษา 2564 
- การสำรวจข้อมูล
โครงงาน/ชิ้นงาน/ผลงาน
นักเรียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานตามมาตรฐาน วิธีได้มาของข้อมูล 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
1.1.4 ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- 1.8.1 ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
- 1.8.3 ส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านเทคโนโลยี 
-1.15.3 บรกิารสารสนเทศ
และไอซีที 
- 3.2 การจัดการและพฒันา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

- นักเรียนทำแบบประเมิน 
SDQ ในระบบสารสนเทศ
โรงเรียนแม่แจ่ม 
- นักเรียนทำแบบประเมิน EQ 
ในระบบสารสนเทศโรงเรียน
แม่แจ่ม 
- นักเรียนเข้าใช้งาน 
 e-Mail@maechaem.ac.th 
- นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน
ออนไลน์ Google 
Classroom 
- นักเรียนส่งงานผ่านชั้นเรียน
ออนไลน์ Google 
Classroom 

- สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
- การเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศโรงเรียนแม่แจ่ม 
- การเข้าใช้งานระบบ 
 e-mail@maechaem.ac.th 
- การเข้าใช้งานระบบ 
Google Classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานตามมาตรฐาน วิธีการได้มาของข้อมูล 

mailto:e-Mail@maechaem.ac.th
mailto:e-mail@maechaem.ac.th
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
 

- 1.14 โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-1.15.1 ลกูเสือ-เนตรนารี 
-1.15.2 ชุมนุม 
- 1.6-1.13 โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
- รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  

- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
- ปพ. 5 

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของปีการศกึษา
เดิมเทียบกับปีการศึกษาปัจจุบัน 
- ค่าเฉลี่ยระดับผลการเรยีน
นักเรียน ตั้งแต่ระดับผลการเรียน 
2 ขึ้นไป 
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบ O-NET ของปี
การศกึษาเดิมเทียบกับปี
การศกึษาปัจจุบัน 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานตามมาตรฐาน  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
วิธีการได้มาของข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
1.1.6 มีความรู ้ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคตทิี่ดตีอ่
งานอาชีพ 

 

- 1.19 โครงการแนะแนว 
- 1.13 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน กลุม่
สาระฯการงานอาชพี 
- 1.22 โครงการฝกึทักษะ
อาชีพและสหกรณ์เพื่อการ
มีรายไดร้ะหว่างเรียน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

- แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อ
การศกึษาต่อและการเลอืก
อาชีพ 
- รายงานการศกึษาต่อของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- โครงการส่งเสริมอาชพีอิสระ
เพื่อการหารายได้ระหวา่งเรียน 
- โครงการทักษะอาชีพ 
 

- ข้อมูลการวดัการวดั
บุคลิกภาพเพื่อการศึกษา
ต่อและการเลือกอาชีพ 
- ข้อมูลการเรียนรู้งาน
อาชีพ 
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่
เรียนจบการศึกษาระดับ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน  

วิธีการได้มาของข้อมูล 
โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 1.2  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน  
1.2.1 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

 

- 2.6. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์
- 1.14 โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- 1.15.4-1.15.9 กิจกรรมเรียน
ดีมีคุณภาพทุกระดับชั้น 
-1.11.4 กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาและกรฑีาภายในโรงเรียน 
- 1.21 โครงการธนาคาร
โรงเรียน 
- 1.22 โครงการฝกึทักษะอาชีพ
และสหกรณ์เพื่อการมรีายได้
ระหว่างเรียน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- 2.2 โครงการชุมชนสัมพันธ์
สร้างสรรค์ความเข้าใจ 
- 2.4 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย วินัยดี มารยาท
งาม 
 

- สถิติการเข้าใช้ห้องสมดุ 
- ระบบสารสนเทศโรงเรยีน
แม่แจ่ม 
(1) การประเมินพฤติกรรม
นักเรียน SDQ 
(2) คะแนนพฤติกรรมนักเรียน 
(3) สถิติการมาเรียนของ
นักเรียน 
- สถิตินักเรียนที่ทำผิด
ระเบียบวินัย 
- ปพ.5 
 

- ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับ 2 ขึ้นไป 
- ข้อมูลการประเมิน
คุณลักษณะเป็นไปตาม  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
- ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศโรงเรียนแม่แจ่ม 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน  

วิธีการได้มาของข้อมูล 
โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 1.2  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน  
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

 

- 2.6.1 โรงเรียนวิถีพทุธ 
- 1.13.1 พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้คหกรรม 
-1.21 โครงการธนาคาร
โรงเรียน 
-1.20 โครงการพัฒนาเดก็และ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดำริสมเดจ็พระกนิษฐา  
ธิราชเจ้าทกรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี(กพด.) 
- 1.22 โครงการฝกึทักษะอาชีพ
และสหกรณ์เพื่อการมรีายได้
ระหว่างเรียน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- 2.2.1 ขบวนกิจกรรมและวัน
สำคัญร่วมกับชุมชน 
- 2.4.2 คนดีศรีเชียงใหม่ 
- 2.4.4 มารยาทงามตาม
วัฒนธรรมไทย 
- 2.4.6 ส่งเสริมวินัยจราจร 

1.หลักสูตรท้องถิ่น 
2.เอกสารเกี่ยวกับการคน้คว้า
อิสระ IS 
3.เอกสารเกี่ยวกับทักษะ
อาชีพ/กพด./รางวัลที่
เกี่ยวข้อง 
4.แผนการสอนที่เกี่ยวขอ้งกับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
5.ภาพกจิกรรมตา่งๆที่แสดง
ถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย อาท ิการแต่ง
กายในวันศุกร์  การรว่ม
กิจกรรมกับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ 
6.การส่งเสริมการแต่งกายชุด
พื้นเมือง/ชุดชนเผ่าทุกวนัศุกร ์
 

- การประเมินแบบสอบ
ความพึงพอใจ 
ในด้านความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ในระดับมากขึ้นไป 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 1.2  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน  
1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

 

-2.6.1 โรงเรียนวิถีพุทธ 
-2.6.5 ปัจฉิมนิเทศ 
-1.15.1 ลกูเสือ-เนตรนารี 
-1.15.2 ชุมนุม 
-1.15.4-1.15.9 กิจกรรม
เรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
-1.11.4 การแข่งขันกีฬา
และกรีฑาภายในโรงเรียน 
-1.11.3 พัฒนาศักยภาพ
กีฬาภายนอกสู่ความเป็น
เลิศ 
-1.20 โครงการพัฒนาเดก็
และเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตาม
พระราชดำริสมเดจ็พระ
กนิษฐา  ธิราชเจ้าทกรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี(กพด.) 
-1.22 โครงการฝึกทกัษะ
อาชีพและสหกรณ์เพื่อการ
มีรายไดร้ะหว่างเรียน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง  
-2.2.1 ขบวนกิจกรรมและ
วันสำคัญรว่มกับชุมชน 
-2.4.2 คนดีศรีเชียงใหม ่
-2.4.4 มารยาทงามตาม
วัฒนธรรมไทย 
-2.4.6 ส่งเสริมวินัยจราจร 

- เอกสาร/ภาพกิจกรรม 
- โครงการส่งเสริมอาชพีอิสระ
เพื่อการหารายได้ระหวา่ง
เรียน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ด้านการยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างฯ 
 

- การประเมินผล
แบบสอบถามความ       
พึงพอใจด้านการยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาต ิ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม  
ประเพณี ในระดับมาก 
ขึ้นไป 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
-1.21 โครงการธนาคาร
โรงเรียน 
-4.3 โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 1.2  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน  
1.2.4 สุขภาวะทางรา่งกาย 
และลักษณะจิตสังคม 

 

- 1.19.2 นักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา YC 
- 1.11.3 พัฒนาศักยภาพกีฬา
ภายนอกสู่ความเป็นเลิศ 
- 1.11.4 การแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาภายในโรงเรียน 
- 2.3 โครงการโรงเรียนสขีาว 
- 4.1 โครงการส่งเสริม
คุณภาพอนามัยนกัเรียน 
 

- รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
- บันทึกห้องเรียนสีขาว 
- ข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ข้อมูล SDQ 
- ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง
นักเรียน 
- รายงานผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย 
 
 
 

- ข้อมูลการบันทึก
ห้องเรียนสีขาว 
- ข้อมูลการอบรมแกนนำ
นักเรียน 
- ข้อมูลจากการเย่ียมบ้าน
นักเรียน 
- ข้อมูลพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
- ข้อมูลสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ของกรมพลศึกษาหรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

 
  



36 
 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

  

- โครงการ/กิจกรรม/งาน ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
การศกึษา 2564 

- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
- มาตรฐานการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนั
ภายในโรงเรียนแม่แจ่ม 
- แผนปฏิบัติการประจำป ี
- คำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย
งานบุคลากร 

- ศึกษาเอกสารและข้อมลู  
- จดัทำแผนพัฒนาคณุภาพ
การศกึษา 
- จดัทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  
มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
  
 

  

- 3.2 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาและ
ยกระดับสถานศึกษา 
- 3.1 งานพัฒนาระบบงาน
แผนงาน 

- 2.3.1 ประชุมผู้ปกครอง
และเครือข่ายผู้ปกครอง 
- 2.1 โครงการพัฒนา
บุคลากร 
- 2.2 งานจัดทำข้อมูล
บุคลากร 
- 2.3 จัดจ้างบุคลากร 
- 2.4 จัดประชุมเพื่อพัฒนา
องค์กร 
- 3.5 พัฒนางานพัสด ุ
- 5.3 อบรมและประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงานของ
บุคลากร 

-1.19.2 นักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา YC 
- 2.3 โครงการโรงเรียน     
สีขาว 
- 2.4 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย วินัยดี    
มารยาทงาม 
1.2 พัฒนาระบบงาน
หลักสูตรและนิเทศ 

1.5 พัฒนาระบบงานวิจยั
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

- มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน  
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
- แผนปฏิบัติการประจำป ี
- ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำป ี
- โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- รายงานการวิเคราะห์
สถานภาพของโรงเรียน 
- รายงาน/สรุปผลการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/
งาน 
- รายงานการประเมิน
ตนเอง 
- รายงานประจำปีของ
โรงเรียน 
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 
- ข้อมูลอัตรากำลัง 
- บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกข้อความขอจดัซื้อ   
จัดจ้าง 
- แบบจัดซื้อจัดจ้าง 
- บัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์
ประจำป ี
- แบบสรุปการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการบรกิาร
งานพัสด ุ

- ศึกษาเอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- การประชุมผู้ปกครอง
และเครือข่ายผู้ปกครอง 
- แบบสรุปการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการ
บริการงานพัสด ุ
- ข้อมูลจากการเย่ียมบ้าน
นักเรียน 
- การประเมิน SDQ 
- การนิเทศการสอน 
- วจิัยในชั้นเรียน 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
- แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- สรุปข้อมูลสารสนเทศ 
SDQ 
- รายงานผลการดูแลระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน  
- ปฏิทินการนิเทศภายใน 
- รายงานผลการนิเทศ
ภายใน 
- รายงานสรุปสถิติการสง่
วิจัยในชั้นเรียน 
- เอกสารรายงานวิจัยในชั้น
เรียน 
- คำสั่งโรงเรียน 
- ภาพถ่าย 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  
ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  
 

  

- โครงการ/กิจกรรม        ที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
(โครงการ/กจิกรรมดา้น
วิชาการ และกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน) 
-1.2 พัฒนาระบบงาน
หลักสูตรและนิเทศ 
- 1.20 โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชดำริสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้าทกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (กพด.) 
- 1.22 โครงการฝกึทักษะ
อาชีพและสหกรณ์เพื่อการมี
รายไดร้ะหว่างเรียน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
- 1.18 โครงการเรียนรวม 
 
 

- หลักสูตรสถานศึกษา             
(โรงเรียนแม่แจ่ม) 
- ผลการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ผลการประเมินความพงึ
พอใจ ต่อการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
- ตารางแสดงรายวิชา
เพิ่มเติม สาระทอ้งถิ่น 
(เมืองแจ๋มศึกษา) 
- ข้อมูลสารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้(ฝึกงานอาชพี) ของ
นักเรียนทวิศึกษา(ช่างไฟฟ้า
กำลัง) และ คหกรรม 
- ข้อมูลฐานการเรียนรู ้ของ
ศูนย์ฝึกทักษะอาชพี และ
สหกรณ์ โรงเรียนแม่แจ่ม 
- รายชื่อกจิกรรมชุมนุม             
ปีการศึกษา 2564 
- แฟ้มการดำเนินงานการ
จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
- Flowchart กระบวนการ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้น คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย (การพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน งานพัฒนาทกัษะ
อาชีพและสหกรณ ์และงาน
เรียนร่วม)   
 

- การพัฒนา/ปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษาที่ไดร้ับ
ความเห็นชอบ  จาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร ที่ได้รับการแตง่ตั้ง 
- การสำรวจความพึงพอใจใน
การใช้หลักสูตรของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
- การจดัทำข้อมูลสารสนเทศ
ของ ฐานการเรียนรู้ของศูนย์
ฝึกทักษะอาชพีและสหกรณ ์
- การสำรวจรายชื่อกิจกรรม
ชุมชุม ปีการศึกษา 2564 
- การจดัทำแฟ้มการ
ดำเนินงานการจัดการศกึษา
แบบเรียนร่วม 
- การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ 
Flowchart กระบวนการ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้น คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร สถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ดว้ยวงจร
คุณภาพ P D C A 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  
พ ั ฒ น า ค ร ู แ ล ะ
บ ุคลากรให ้ม ีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  

 

- 2.1 โครงการพัฒนา
บุคลากร  
 

- เกียรติบัตรแกน
น ำ ช ุ ม ช น แ ห่ ง
เรียนรู้ (PLC) 
- ร า ย ง า น ก า ร
อบรมด้านอื่นๆ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐาน OBECQA 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- หนังสือคำสั่งเข้ารับการอบรมชุมชน
แกนนำแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
- หน ังส ือคำส ั ่ ง ให ้ เข ้ าอบรมตาม
โครงการต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม ่
- รายงานผลการดำเน ินโครงการ/
กิจกรรม/งาน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อยา่ง
มีคุณภาพ 
 
 

  

- 4.1 โครงการส่งเสริม
คุณภาพอนามัยนกัเรียน   
- 4.2 โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
- 4.1 พัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ ์
- 4.2 งานประชาสัมพันธ์
และสื่ออิเล็กฯลฯ 
- 4.3 งานยานพาหนะ 
- 4.4 งานโภชนาการและ
สุขอนามัย 
- 4.5 งานระบบไฟฟา้ 
- 4.6 งานประปา 
- 4.7 งานบำรุงอาคาร
สถานที่และบ้านพักคร ู
- 4.8 งานปฏิคมและ
ให้บริการอาคารสถานที่ 
- 4.9 งานพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตนักเรียนพกันอน 
- 1.17 โครงการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
- 4.3 โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ 

- สารสนเทศของโรงเรียน
ด้านอาคารสถานที ่แหล่ง
เรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์และสิ่ง
อำนวยความสะดวกตา่งๆ 
- การสังเกตจากสภาพจริง 
- ตารางการปฏิบัติงาน
นักการ,แม่บ้าน 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจของครูและนักเรียนที่มี
ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การจดัการเรียนการสอน 
- แบบตรวจสอบความ
ปลอดภัย อาคาร สนามกีฬา 
สิ่งแวดล้อม 
- ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
- เวรยามนักเรียนหอพัก
โรงเรียนแม่แจ่ม 
- สถิตินักเรียน หอพกั
นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม 

- งาน โครงการที่พัฒนา
อาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ 
- ข้อมูลสารสนเทศด้าน
อาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้
สื่อ อุปกรณ์และสิ่งอำนวย 
ความสะดวกตา่งๆ 
- สถิติจำนวนนักเรียนใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
- สังเกตจากสภาพจริง 
- สัมภาษณ์ผูท้ี่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

  



42 
 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้
  
 

  

- 1.8.6 ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
-1.15.3 บรกิารสารสนเทศ
และไอซีที 
- 3.2 การจัดการและ
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

- คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน
บุคลากร 
- แผนปฏิบัติการประจำป ี
- รายงานประจำปี (SAR) 
- ระบบสารสนเทศโรงเรยีน
แม่แจ่ม 
- เว็บไซต์โรงเรียนแม่แจ่ม 
- การจดัทำข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจดัการโดย
ระบบออนไลน์ 
(1) ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของ
สถานศึกษา (School 
Management 
Information System : 
SMIS ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
(2) โปรแกรมที่ใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลครุภณัฑ์
ในโรงเรียน (M-OBEC) 
(3)  โปรแกรมที่ใชใ้นการ
บริหารจัดการข้อมูลครูและบุ
คลาการทางการศึกษา (P- 
OBEC) 
(4)  โปรแกรมที่ใชใ้นการ
บริหารจัดการข้อมูล
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน (B-
OBEC) 
(5) ระบบสารสนเทศด้าน
มัธยมศึกษา สำนัก

- ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนแม่แจ่ม 
- เว็บไซต์โรงเรียนแม่แจ่ม 
- ทำการ ปรับปรุง พัฒนา 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(1) ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ของสถานศึกษา (School 
Management 
Information System : 
SMIS ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
(2) โปรแกรมที่ใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูล
ครุภัณฑ์ในโรงเรียน (M-
OBEC) 
(3)  โปรแกรมที่ใชใ้นการ
บริหารจัดการข้อมูลครู
และบุคลาการทาง
การศกึษา (P- OBEC) 
(4)  โปรแกรมที่ใชใ้นการ
บริหารจัดการข้อมูล
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 
(B-OBEC) 
(5) ระบบสารสนเทศด้าน
มัธยมศึกษา สำนัก
บริหารงานการ



43 
 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
บริหารงานการมัธยมศกึษา
ตอนปลาย สพฐ : SESA 
(6) ระบบสำนักงาน
อีเล็กทรอนิกส์ ของสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่
(SMART OFFICE)  
(7)ระบบ Data 
Management Center : 
DMC 
(8)  ระบบบัญชีการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-
budget) การรายงานข้อมูล
ทางการเงินด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา (ระบบบัญชี
การศกึษา) 
(9)   ระบบจัดซื้อจัดจา้ง 
EGP 
(10) ระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน CCT 
- โปรแกรมทะเบียนผลการ
เรียนรายภาค/รายปี  
Semester โปรแกรม
ทะเบียนวัดผล รายภาค/ราย
ปี โดยใช้โปรแกรม 
BookMark เป็นโปรแกรม
บันทึกผลการเรียน 
- Google for Education 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สพฐ : SESA 
(6) ระบบสำนักงาน
อีเล็กทรอนิกส์ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศกึษา 
เชียงใหม ่(SMART 
OFFICE)  
(7)ระบบ Data 
Management Center : 
DMC 
(8)  ระบบบัญชีการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-
budget) การรายงาน
ข้อมูลทางการเงินดา้น
การศกึษาของสถานศึกษา 
(ระบบบัญชีการศึกษา) 
(8)   ระบบจัดซื้อจัดจา้ง 
EGP 
(9) ระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน CCT 
- โปรแกรมทะเบียนผล
การเรียนรายภาค/รายป ี 
Semester โปรแกรม
ทะเบียนวัดผล รายภาค/
รายปี โดยใช้โปรแกรม 
BookMark เป็นโปรแกรม
บันทึกผลการเรียน 
- Google for Education 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้

 

- 2.6 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์
- 1.14 โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- 1.15 โครงการเรียนฟร ี
15 ปีอย่างมีคุณภาพ   
- 1.22  โครงการฝึกทกัษะ
อาชีพและสหกรณ์เพื่อการ
มีรายไดร้ะหว่างเรียน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
- 1.18 โครงการเรียนรวม 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แบบประเมินความ 
พึงพอใจต่อการใช้หลักสตูร
สถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- ภาพกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน 
 

- การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
- การประเมินความพึงพอใจ
ต่อการใช้หลักสตูร
สถานศึกษา 
- การตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 
การสอนเสริม การเสริม
ศักยภาพด้านอาชีพ การ
ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  
ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  
 

  

- 1.15.4-1.15.9 กิจกรรม
เรียนดีมีคุณภาพ 
ระดับชั้น มัธยมศกึษาปีที่ 
1-6 
-1.15.3 บรกิาร
สารสนเทศและไอซีที 
- 1.17 โครงการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
- 3.2 การจัดการและ
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้
(การใช้สื่อการสอน) 
- แบบสำรวจการใช้สื่อ 
ICT การจัดการเรียนการ
สอน  
- สรุปสถิติการเข้าใช้
บริการห้องสมุด  
- แบบรายงานการใช้
แหล่งเรียนรู้ 
- ผลงานนักเรียน 
- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม (การใช้สือ่
การสอน/การปฏิบัติงาน
ของนักเรียน) 
- เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ 

- ศึกษาแผนจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมศึกษาโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
- สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- ข้อมูลแหล่งเรียนรู ้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
-  ร า ย ง านผลก า รด ำ เ นิ น
โครงการ/กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  
มีการบร ิหารจ ัดการชั้น
เรียนเชิงบวก  
 

  

- 2.3.2 พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- 1.17 โครงการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

- รายงานการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- แบบรายงานการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- แบบสรุปการนิเทศการสอน 
- สรุปผลการประเมินความ    
พึงพอใจในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนของคร ูโดย
นักเรียน 

- การตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู ้
- การนิเทศการสอน 
- แบบประเมินความ      
พึงพอใจในการจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนของครู  
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

หลักฐานตามมาตรฐาน 
วิธีได้มาของข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

  

- 1.2 พัฒนาระบบงาน
หลักสูตรและนิเทศ 

- 1.4 งานพัฒนา
ระบบงานวัดผล
ประเมินผลและ GPA 
 

-  แบบบันทึกการส่งและตรวจสอบ
แผนการจัดการเรียนรู้  

-  แบบสรุปนิเทศการสอน  
-  เครื่องมือวดัและประเมินผล
ผู้เรียน 

-  เอกสารรายงานวิจัยในชัน้เรียน 

-  การส่งและ
ตรวจสอบแผนการ
จัดการเรียนรู ้

-  แบบบันทึกนิเทศ
การสอน 

-  ระบบการวดัและ
ประเมินผล 

-  การวิเคราะห์
ข้อสอบ 

-  วิจัยในชั้นเรียน 
- รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ/
กิจกรรม/งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานตามมาตรฐาน วิธีได้มาของข้อมูล 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เอกสารเพิ่มเติม 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
 

  

- 5.3 งานอบรมและ
ประชุม สัมมนา ศกึษาดู
งานของบุคลากร 
- 1.6–1.13 โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- 2.1 โครงการพัฒนา
บุคลากร 
- 3.2 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาและ
ยกระดับสถานศึกษา 
- 2.2 โครงการชุมชน
สัมพันธ์สรา้งสรรค์ความ
เข้าใจ 

- แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม
งานต่างๆ  
- แบบบันทึกการประชุม 
PLC 
- แบบสรุปนิเทศการสอน 
- เอกสารรายงานวิจัยในชั้น
เรียน  
- สรุปผลงานดีเด่นของครู
และบุคลากร  
 

- การประชุมกลุ่มงาน
ต่างๆ  
- การประชุม PLC 
- การนิเทศการสอน 
- วจิัยในชั้นเรียน  
- ผลงานดีเด่นของครูและ
บุคลากร  
- เกียรติบัตร 
- รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนแม่แจ่ม ปีการศึกษา 2564 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
ระดับคุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1.1.1 มีความสามารถในการอา่น เขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 82 ดีเลิศ 
1.1.2 มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดวจิารณญาณ อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
86 

 

ดีเลิศ 

1.1.3 มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 86 ดีเลิศ 

1.1.4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 88 ดีเลิศ 

1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 72 ดี 
1.1.6 มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ 88 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน   
1.2.1 การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  86 ดีเลิศ 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 86 ดีเลิศ 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่รว่มกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 86 ดีเลิศ 

1.2.4 สุขภาวะทางรา่งกาย และลักษณะจิตสังคม 84 ดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

  

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษากำหนดชัดเจน 100 ยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 92 ยอดเย่ียม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

92 ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 92 ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

92 ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและ
จัดการเรียนรู ้

92 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
ระดับคุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

 
 

3.1 จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 

92 
ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 86 ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 92 ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

92 
ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

84 
ดีเลิศ 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 80 - 89 ดีเลิศ 
ร้อยละ 70 - 79 ดี 
ร้อยละ 50 - 69 ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ 50 กำลังพัฒนา 
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คำสั่งโรงเรียนแม่แจ่ม 

ท่ี 142/2564 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

*********************************************** 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 (3) 

ได้กำหนดจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ                         มีการ

กำหนดมาตรฐานการศกึษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศกึษา                      โดย

มาตรา 31 ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกบัดูแลการศกึษาการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และ

มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจั ดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสารธารณชน เพื่อ

นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 44 / 2549 ลง

วันที่ 23 มกราคม  2549 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 53 / 2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน

เก ี ่ยวก ับล ูกจ ้างช ั ่ วคราวจ ึงแต ่งต ั ้ งแต ่งตั้ งคณะกรรมการประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายในสถานศ ึกษา  

ปีการศึกษา 2563 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

 

 1.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 

  1.1 นางสาวปนิดา ปันดอน   ประธานกรรมการ 

  1.2 นายวสันต ์ พิทาคำ   รองประธานกรรมการ 

  1.3 นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล  กรรมการ 

  1.4 นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่  กรรมการ 

  1.5 นายสิทธิพร สินธุป ี   กรรมการ 

http://3.bp.blogspot.com/_J6vihCi__ek/TLcE5ryTgMI/AAAAAAAAAB4/GxrRVGIFxLI/s1600/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.gif
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  1.6 นางอรัญญา ทาแป้น   กรรมการและเลขานุการ 

  1.7 นางสาวจรุีมาศ มันเสาร์   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ สนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไป 

  ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนด 

 

 

 2.  คณะกรรมการดำเนินงาน รับผิดชอบมาตรฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1. นายสิทธิพร  สินธุป ี    ที่ปรึกษา 

2. นางสาวเกศฎาพร      มลูแก้ว    ที่ปรึกษา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคำนวณ  

 1) นางสาวณชิากร  อินต๊ะคำ ประธานกรรมการ 

  2) ครูกลุ่มสาระภาษาไทยทุกท่าน  กรรมการ 

 3) ครูกลุ่มสาระคณติศาสตร์ทุกท่าน  กรรมการ 

 4) ครูกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศทุกท่าน กรรมการ 

 5) นางมลิวรรณ  ชูคด ี  กรรมการและเลขานุการ 

 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา  

 1) นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน์ ประธานกรรมการ 

 2) นายสิทธิพร    สินธุป ี  กรรมการ 

 3) นางสาวพรพิมล    เข่ือนแก้ว กรรมการ 

 4) ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกท่าน  กรรมการ 
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 5) นางสาวธนภรณ ์  เนตรนิลพฤกษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 1.1.3 มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 

 1) นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวอรพินท ์  เพ็ชร์ด ี  กรรมการ 

 3) นางสาวกรวรรณ  โกฎิมูล  กรรมการ 

 4) นางสาวนุชนารถ   แสนพุก  กรรมการ 

 5) นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน์ กรรมการ 

 6) นายสิทธิพร    สินธุป ี  กรรมการ 

 7) นางสาวพรพิมล    เข่ือนแก้ว กรรมการ 

 8) นางสาวเฉลิมขวัญ  สมเพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ 

 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 1) นายนิรุต ิ   สิทธุวานนท ์ ประธานกรรมการ 

 2) ครูผู้สอนคอมพวิเตอรท์ุกท่าน  กรรมการ 

 3) นายชนะภัย  ศิร ิ  กรรมการและเลขานุการ 

 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 

 1) นางสาวจุไรรตัน์   คำจันทร ์ ประธานกรรมการ 

 2) หัวหน้ากลุ่มสาระฯทั้ง 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ 

 3) นางชนิศา   สุทะ  กรรมการ 

 4) นายสุทิน   อยู่ทุ่ง  กรรมการและเลขานุการ 

 1.1.6 มีความรู้ ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 1) นางสาววรรณนภัส  พิทักษ์ชานธิิกุล ประธานกรรมการ 

 2) นางชม   โภคผล  กรรมการ 

 3) นางสาวบุษราพร  กึกก้อง  กรรมการ 
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 4) นางสาวปุณยาพร  ปันทะรส กรรมการ 

 5) ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพทกุท่าน  กรรมการ 

 6) นายกรกช  กติยศ   กรรมการและเลขานุการ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

 1) นางรุ่งรตัน์        เถินบุรินทร์ ประธานกรรมการ 

 2) นายนิรันดร ์  ฟั่นศร ี  กรรมการ 

 3) นางชม   โภคผล  กรรมการ 

 4) นายเกียรติบดินทร ์ ดูใจ  กรรมการ 

 5) นายชนะภัย   ศิร ิ  กรรมการ 

 6) นางสาวเชาวนี   บุญรัง  กรรมการ 

 7) นางสาวเฉลิมขวัญ  สมเพ็ชร  กรรมการ 

 8) ว่าทีร่้อยตรีกิตติศักดิ ์ ทาระกา  กรรมการ 

 9) นางสาวทพิย์หิรัญ   เมืองวุตร ์ กรรมการ 

 10) นางสาววธัญญา   อินทรีย ์  กรรมการ 

 11) นางสาวพิมพ์กลุยา ทานา  กรรมการ 

 12) นางสาวชาลิสา    อินทรวง  กรรมการ 

 13) นายอลงกต  มิตตะกูล กรรมการ 

 14) นายวรกานต์    ปินตา  กรรมการ 

 15) นายธิต ิ   เผ่ามณี  กรรมการ 

 16) นางสาวเสาวณีย์   ชัยนอก  กรรมการและเลขานุการ 

 1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 1) นางสาวพิมพ์กุลยา  ทานา  ประธานกรรมการ 
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 2) นางจิตตกาญจน ์  สมยศ  กรรมการ 

 3) นางนุชนาฎ  นาแก้ว  กรรมการ 

 4) นายธิต ิ    เผ่ามณี  กรรมการ 

 5) หัวหน้าระดับทุกระดบัชั้น   กรรมการ 

 6) นางสาววธัญญา    อินทรีย ์  กรรมการและเลขานุการ 

 1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 1) นางนุชนาฎ  นาแก้ว  ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวพิมพ์กุลยา  ทานา  กรรมการ 

 3) นางสาวทพิย์หิรัญ   เมืองวุตร ์ กรรมการ 

 4) นางสาวเฉลิมขวัญ  สมเพ็ชร  กรรมการ 

 5) ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 

 6) ว่าทีร่้อยตรีกิตติศักดิ ์ ทาระกา  กรรมการและเลขานุการ 

 1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 1) นางสาวอารีลักษณ ์ บุญเกิด  ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวกรวรรณ   โกฏิมูล  กรรมการ 

 3) นางเครือวัน  กันทะศิลป ์ กรรมการ 

 4) นางสาวชญานิน  พินิจพรพรรณ กรรมการ 

 3) นางสาวอรพินท ์  เพ็ชร์ด ี  กรรมการ 

 4) ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 

 5) นางสาวพรพิมล    เข่ือนแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

  

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. นางอรัญญา  ทาแป้น    ที่ปรึกษา 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
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 1) นางกันทรากร  จันโลหิต  ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวชนากานต ์ เลิศดำเนิน กรรมการ 

 3) นางสาวธนภรณ ์  เนตรนิลพฤกษ์ กรรมการ 

 4) นางสาวภาวิน ี  คุณา  กรรมการ 

 5) นางสุภาลักษณ ์  เทพวงค ์ กรรมการ 

 6) นางสาวจรุีมาศ  มันเสาร์  กรรมการและเลขานุการ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 1) นางอรัญญา  ทาแป้น  ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวภาวิน ี  คุณา  กรรมการ 

 3) นางสาวธนภรณ ์  เนตรนิลพฤกษ์ กรรมการ 

 4) นางสาวชนากานต ์ เลิศดำเนิน กรรมการ 

 5) นายณัฐฑะนันฒ ์  ชูคด ี  กรรมการ 

 6) นางสาวณัฎฐวรรธ์น รัชตโสตถิ์ กรรมการ 

 7) นางสาวกัญญาพกัตร ์ พวงอินชัย กรรมการ 

 8) นางสาวจันทร์จริา  บุญเทียม กรรมการ 

 9) นางมลิวรรณ  ชูคด ี  กรรมการ 

 10) นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  กรรมการ 

 11) นางสาวเสาวณีย์   ชัยนอก  กรรมการ 

 12) นางสาวกิญารชั  ธนะวัง  กรรมการ 

 13) นางสาวปาลดิา  เครือวัง  กรรมการและเลขานุการ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสตูรสถานศึกษาและ              

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 1) นายกิตตชิัย  แก้วประเสริฐ ประธานกรรมการ 

 2) นายสามารถ  ใสญาต ิ  กรรมการ 
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 3) นางพนิดา  จริยา  กรรมการ 

 4) นางสาวสุนีย ์  นามประเทศ กรรมการ 

 5) นางสาวเบญจวรรณ  สารินจา  กรรมการ 

 6) นางสาวเฉลิมขวัญ  สมเพ็ชร  กรรมการ 

 7) นางสาวรัตนา  บริรักษ์เดชา กรรมการ 

 8) นางสาวนุชนารถ   แสนพุก  กรรมการและเลขานุการ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 1) นางจิตตกาญจน ์   สมยศ  ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวเสาวณีย์   ชัยนอก  กรรมการ 

 3) นางสาวสริาภรณ์     นะติกา  กรรมการ 

 4) นางสาวทพิย์หิรัญ   เมืองวุตร ์ กรรมการและเลขานุการ 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

   1) นายนิวัฒน ์  กันทะศิลป ์ ประธานกรรมการ 

   2) นายศิลปชัย  สุวรรณปราการ กรรมการ 

   3) นายอนุวัตร  บุญอินทร์ กรรมการ 

   4) นางสาวอรทัย    ทะบุญ  กรรมการ 

   5) นายนิรันดร ์  ฟั่นศร ี  กรรมการ 

   6) นางสาวชญานิน  พินิจพรพรรณ กรรมการ 

   7) นายสมพงษ ์  พรปิยรัตน ์ กรรมการ 

   8) นายณัฐ์ธชนพงศ ์  สุนันต๊ะ  กรรมการ 

   9) นายอนุชิต    แก้วอินสี กรรมการ 

   9) นางสาวสุภาณ ี  ชัยพิบูลวงษ ์ กรรมการ 

   10) นายสิทธิชัย   หมูเขื่อน  กรรมการและเลขานุการ 
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  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

   1) นางสาวจันทร์จริา  บุญเทียม ประธานกรรมการ 

   2) นายชนะภัย  ศิร ิ  กรรมการ 

   3) นายนิรุต ิ   สิทธุวานนท ์ กรรมการ 

   4) นางพัชชา   สิทธุวานนท ์ กรรมการและเลขานุการ 

    

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. นายสิทธิพร  สินธุป ี    ที่ปรึกษา 

2. นางสาวเกศฎาพร      มลูแก้ว    ที่ปรึกษา 

3.1 จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

 1) นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  ประธานกรรมการ 

 2) นางพนิดา  จริยา  กรรมการ 

 3) นางสาวสุนีย ์  ขัติยะ  กรรมการ 

 4) นางสาวนุชนารถ   แสนพุก  กรรมการ 

 5) หัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ 

 6) ครูผู้สอนรายวิชา การค้นคว้าอิสระ (IS) กรรมการ 

 7) นางสาวรัตนา  บริรักษ์เดชา กรรมการและเลขานุการ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 1) นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล  ประธานกรรมการ 

 2) นายนิรุต ิ   สิทธุวานนท ์ กรรมการ 

 3) นางสาวพัชชา   สิทธุวานนท ์ กรรมการ 

 4) นายนิธิพงค ์   อาจใจ  กรรมการ 
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 5) นางสาวจันทร์จริา  บุญเทียม กรรมการ 

 6) นายชลกานต์   พุทธสอน กรรมการ 

 7) นายวรกานต ์  ปินตา  กรรมการ 

 5) ครูผู้รับผิดชอบงานพสัดุกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ กรรมการ 

 6)นางสาวธนิสสรา  ไมตร ี  กรรมการและเลขานุการ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 1) นางสาวรัตนา  บริรักษ์เดชา ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  กรรมการ 

 2) ครูผู้สอนทุกทา่น    กรรมการ 

 3) นางสาวนุชนารถ   แสนพุก  กรรมการและเลขานุการ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 1) นางสาวจุไรรตัน์   คำจันทร ์ ประธานกรรมการ 

 2) หัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ 

 3) นางชนิศา     สุทะ  กรรมการ 

 4) นายสุทิน   อยู่ทุ่ง  กรรมการและเลขานุการ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 1) นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวรัตนา  บริรักษ์เดชา กรรมการ 

 3) นางสาวนุชนารถ   แสนพุก  กรรมการ 

 4) นางชนิศา     สุทะ  กรรมการ 

 5) หัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ 

 6) นางสาวกิญารชั  ธนะวัง  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 1. ศึกษานโยบายและทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

 2. วางแผนระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน โดย 

   2.1 กำหนดรูปแบบการเก็บรวบรวบข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

   2.2 กำหนดและจดัทำรปูแบบเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด 

   2.3 วางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล 

  3. ประสานความรว่มมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานที่ได้รับผิดชอบ 

  4. จัดระบบฐานข้อมูลตามมาตรฐานที่ไดร้ับมอบหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 3. คณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

3.1 นางอรัญญา  ทาแป้น   ประธานกรรมการ 

3.2 นางสาวจรุีมาศ  มันเสาร์   รองประธานกรรมการ 

3.3 นางมลิวรรณ  ชูคด ี   กรรมการ 

3.4 นางกันทรากร  จันโลหิต   กรรมการ 

3.5 นางโสภิดา  ปัญญาพรม  กรรมการ 

3.6 นางสุภาลกัษณ ์  เทพวงค ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่   1. ศึกษานโยบายและทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อประสานในแต่ละมาตรฐานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2. วางแผนระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาโดยประสาน ติดตาม ตรวจสอบ ดังต่อไปน้ี 

   2.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษา 

   2.2 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   2.3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

   2.4 การตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

   2.5 การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
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   2.6 ตดิตามผลการรายงานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาต่อต้นสังกดั 

   2.7 ตดิตาม  ตรวจสอบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

3. ประชาสัมพันธ์ประสานความรว่มมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูลมาตรฐานของแต่ละมาตรฐานสู่

สาธารณชน 

  4. ดำเนินการรวบรวมบริหารจดัการฐานข้อมูลสารสนเทศ 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ 

   สั่ง ณ วันที ่ 22 เดือน มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 

 

                                                               (นางสาวปนิดา  ปันดอน)  

                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 
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บัญชีรายชื่อแนบท้าย คำสั่งที่ 142/2564 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2564 

1. รายชื่อข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

1) นางชนิศา   สุทะ     2) นายอนุวัตร   บุญอินทร ์

3) นางสาวณชิากร   อินต๊ะคำ    4) นางสาวอารีลักษณ์   บุญเกิด 

5) นางนุชนาฎ   นาแก้ว    6) นางสาวสุนีย์ นามประเทศ 

7) นางสาว ธนิสสรา   ไมตร ี

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

1) นางพฤกษาชาติ   ฤทธิ์เรืองโรจน์   2) นางพนิดา   จริยา 

3) นางสาวรัตนา   บริรักษ์เดชา   4) นายเกียรติบดินทร ์  ดูใจ  

5) นางสาวจรุีมาศ   มันเสาร ์    6) นายสุทิน   อยู่ทุ่ง 

7) ว่าทีร่้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาระกา   8) นายอลงกต  มิตตะกลู  

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) นางสาวกรวรรณ   โกฏิมูล    2) นายนิธิพงค ์  อาจใจ 

3) นายสามารถ   ใสญาติ    4) นางสาวสายพิน   แยลูกู  

5) นางสาวบุษราพร   กกึก้อง    6) นางสาวชญานิน   พนิิจพรพรรณ 

7) นางสาวพิมพ์กุลยา ทานา    8) นางสาวทพิย์หิรัญ  เมืองวุตร์ 

9) นายสมพงษ์   พรปิยรตัน์    

1.4 กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

1) นายบุญชัย   สมบูรณพ์ูลเพิ่ม   2) นางสาวอรทัย   ทะบญุ 

3) นางสาวเชาวนี   บุญรัง    4) นางสาวชนากานต์   เลิศดำเนิน  

1.5 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

1) นางจิตตกาญจน ์  สมยศ    2) นายประดิษฐ์   เข่ือนแก้ว 
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3) นายสิทธิชัย   หมูเข่ือน    4) นางสาววธัญญา  อินทรีย์  

5) นายวรกานต ์  ปินตา    6) นายธิต ิ เผ่ามณ ี

1.6 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1) นางสาวปวีณา   อุทัยทัศน์    2) นางอรัญญา   ทาแป้น  

3) นางกันทรากร   จันโลหิต    4) นายสิทธิพร   สินธุปี 

5) นางสาวธนภรณ์   เนตรนิลพฤกษ ์   6) นางสาวจุไรรตัน์   คำจันทร์ 

7) นางสาวกัญญาพกัตร ์  พวงอินชัย   8) นางสาวเสาวณีย์ ชัยนอก 

9) นางสาวพรพิมล  เข่ือนแก้ว   10)นางสาวชาลิสา   อินทรวง 

11) นางสาวนุชนารถ  แสนพุก    12) นางสุภาลักษณ ์ เทพวงค์  

13) นางสาวจันทร์จริา   บุญเทียม   14) นายนิรุต ิ  สิทธวุานนท์ 

15) นายชนะภัย   ศิร ิ    16) นางพัชชา   สิทธุวานนท์ 

1.7 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

1) นางมลิวรรณ   ชคูด ี    2) นายณัฐฑะนันฒ์   ชูคดี 

3) นางสาวเบญจวรรณ   สารินจา   4) นางสาวณัฏฐวรรธ์น   รัชตโสตถิ ์

5) นางสาวเกศฎาพร   มลูแก้ว   6) นางสาวเฉลิมขวัญ   สมเพ็ชร 

7) นางสาวปาลดิา   เคลอืวัง    8) นางสาวปุณยาพร   ปันทะรส 

9) นางสาวภาวินี คณุา    10) นางสาวกิญารชั ธนะวัง 

11) นายณัฐ์ธชนพงศ์   สุนันต๊ะ   12) นางสาวสุภาณี   ชัยพิบูลย์วงษ ์

13) MR. KENN JOSHUA D. JARDIN   14) MR. LOUI JUSTIN R. FERRER 

1.8 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชพี 

1) นางสาววรรณภัส   พทิักษ์ษานิธิกุล   2) นางรุ่งรตัน์   เถินบุรินทร์ 

3) นายกิตตชิัย   แก้วประเสริฐ   4) นายนิวัฒน์   กันทะศลิป ์

5) นางเครือวัน  กันทะศิลป์    6) นายศิลปชัย   สุวรรณปราการ 
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7) นายนิรันดร ์ ฟั่นศร ี    8) นายชลกานต์   พทุธสอน 

1.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1) นางสาวอรพินท ์  เพช็รดี  บรรณารักษ ์

2) นางชม   โภคผล   แนะแนว 

3) นายกรกช   กติยศ  แนะแนว 

2. กิจกรรมเสริมความรู้มุง่สู่อุดมศึกษา 

1. GAT Eng. = นางสาวกิญารัช ธนะวัง 

2. GAT เชื่อมโยง = นางนุชนาฎ  นาแกว้ 

3. PAT 1 = ว่าทีร่้อยตรกีิตติศักดิ์  ทาระวา 

4. PAT 2 = นางสาวธนภรณ์   เนตรนิลพฤกษ์, นางสาวจุไรรตัน์   คำจันทร์,  

นายสิทธิพร   สินธุปี, นางอรัญญา   ทาแป้น  
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กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนแม่แจ่ม 
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