
๑ 
 

บทนํา 

๑. คูมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  สําหรับใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา รับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานซ่ึงจะทําใหเกิดความม่ันใจแกผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ
ไดตามมาตรฐานและคงรักษาไวซ่ึงมาตรฐานจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๒. คูมือฉบับนี้จัดทําเพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูเปาหมายตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนดและใช                   
เปนแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๓. ใหสถานศึกษาดําเนินการใหผูเก่ียวของทุกฝายมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามหลักการ 
ของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๓.๑ การประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีตองปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี       
แตละคนไดรับมอบหมาย 
  ๓.๒ การประกันคุณภาพมุงพัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนใหมีคุณภาพ   
ดียิ่งข้ึนเพราะผลการพัฒนาของแตละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาท้ังสถานศึกษา 
  ๓.๓ การประกันคุณภาพเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ไมใชทําเพ่ือเตรียมรับการประเมินเปนครั้งคราว
เทานั้น 
  ๓.๔ การประกันคุณภาพตองเกิดจากการยอมรับและนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๓.๕ การประกันคุณภาพตองเกิดจากการยอมรับและนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีแนวคิด
วาตองเปนมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได ประเมินไดจริง กระชับ และจํานวนนอย แตสามารถสะทอน
คุณภาพการศึกษาไดจริง ขอมูลท่ีไดเกิดประโยชนในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับหนวยงานตนสังกัด และคุณภาพของสถานศึกษา และใหมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกจึงกําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อันนําไปสูการกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึน ประกอบกับไดมีการประกาศใช
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใหใชมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ              
พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สําหรับใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงจะทําใหเกิดความม่ันใจ
แกผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน และคงรักษาไวซ่ึง
มาตรฐานจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 
 



๒ 
 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
บทที่ ๑ 

มาตรฐานการศึกษา คําอธิบาย และระดับคุณภาพการศึกษา 

 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดวาตองเปนมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติไดจริง ประเมิน   
ไดจริง กระชับ และจํานวนนอยแตสามารถสะทอนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาไดจริง ขอมูล
ท่ีไดเกิดประโยชนในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ
หนวยงานตนสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การกําหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเนนคุณภาพผูเรียน คุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และขอกําหนดใน         
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรฐานการศึกษาในแตละระดับ กําหนดเกณฑการ
ตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี ๕ ระดับ คือ ระดับกําลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และ
ระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังนี้ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
รายละเอียดแตละมาตรฐาน มีดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหา 
   ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนตามแตกตางและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
 
 



๔ 
 

คําอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพผูเรียน 
 ผลการเรียนรูท่ีเปนคุณภาพของผูเรียนท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบดวย ความสามารถใน
การอาน การเขียน การสื่อสารการคิดคํานวณ การคิดประเภทตางๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตอ
วิชาชีพ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีเปนคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในทองถ่ิน 
และความเปนไทย การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนคามแตกตางและหลากหลาย รวมท้ังสุขภาพวะทางรางกาย
และจิตสังคม 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 
       ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแกปญหา 
       ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมี
เหตุผล 
  ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
      ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทํางานเปนทีม
เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ 
โครงงานชิ้นงาน ผลผลิต 
  ๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
      ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนา
ตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ดานความรู ความเขาใจ ทักษะกระบวนการตางๆ รวมท้ังมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติหรือผล
การทดสอบอ่ืนๆ 
  ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
      ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ี
สูงข้ึน การทํางานหรืองานอาชีพ 
 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  ๑) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
      ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึก
ตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดแยงกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 
 



๕ 
 

  ๒) มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
      ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย 
  ๓) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
      ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
  ๔) มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
      ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออกอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัยสารมารถอยูรวมกันคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

คําอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ
อยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู
รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
     สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของตนสังกัด รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ท้ังในสวนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณการศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่องมีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของทุก
ฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาและรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
 
 



๖ 
 

 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 
     สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ท้ังดานการพัฒนาหลักสู๖ร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนของกลุมท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุมท่ีเรียนรวมดวย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
    สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมี
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 
 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
     สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอม
ทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู 
     สาถนศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

คําอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสราง
ปฏิสัมพันธท่ีดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผล
มาพัฒนาผูเรียน รวมท้ังรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลท่ีไดมาใหขอมูลปอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู 
 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
     จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียน             
ไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง               
มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับ                 
การฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกตใช             
ในชีวิตได 
 ๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
     มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการ
เรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
 



๗ 
 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
     ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็กและ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยาวงมีความสุข 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
     มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน
เพ่ือนําไปใชพัฒนาการเรียนรู 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
     ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมท้ังใชขอมูลปอนกลับเพ่ือ
นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

บทที่ ๒ 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
      ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

ประเด็นพิจารณา 
๑. ผูเรียนอานออก เขียนได และมีความสามารถในการสื่อสารไดตามเกณฑท่ี สพฐ. กําหนด 
๒. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสาร 
๓. ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 

 

เกณฑการพิจารณา 
๑. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียนไดเหมาะสมตามเกณฑของแตละระดับชั้น 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนอานออก เขียนได และมีความสามารถในการสื่อสารไดตามเกณฑท่ี สพฐ. กําหนด
ระดับดีข้ึนไปแตละระดับชั้น ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนอานออก เขียนได และมีความสามารถในการสื่อสารไดตามเกณฑท่ี สพฐ. กําหนด
ระดับดีข้ึนไปแตละระดับชั้น ตั้งแตรอยละ ๗๐-๗๙ 

ดีเลิศ 

ผูเรียนอานออก เขียนได และมีความสามารถในการสื่อสารไดตามเกณฑท่ี สพฐ. กําหนด
ระดับดีข้ึนไปแตละระดับชั้น ตั้งแตรอยละ ๖๐-๖๙ 

ด ี

ผูเรียนอานออก เขียนได และมีความสามารถในการสื่อสารไดตามเกณฑท่ี สพฐ. กําหนด
ระดับดีข้ึนไปแตละระดับชั้น ตั้งแตรอยละ ๕๐-๕๙ 

ปานกลาง 

ผูเรียนอานออก เขียนได และมีความสามารถในการสื่อสารไดตามเกณฑท่ี สพฐ. กําหนด
ระดับดีข้ึนไปแตละระดับชั้น ต่ํากวารอยละ ๐-๔๙ 

กําลังพัฒนา 

 
๒. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสาร 
คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใช 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไปแตละระดับชั้น ตั้งแตรอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใช 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไปแตละระดับชั้น ตั้งแตรอยละ ๖๕ ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใช 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไปแตละระดับชั้น ตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ดี 

ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใช 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไปแตละระดับชั้น ตั้งแตรอยละ ๕๕ ข้ึนไป 

ปานกลาง 



๙ 
 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใช 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไปแตละระดับชั้น ต่ํากวารอยละ ๕๐ ข้ึนไป 

กําลังพัฒนา 

 
๓. ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 
ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ดเียี่ยม 

ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 
ตั้งแตรอยละ ๗๐-๗๙  

ดีเลิศ 

ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 
ตั้งแตรอยละ ๖๐-๖๙  

ดี 

ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 
ตั้งแตรอยละ ๕๐-๕๙ 

ปานกลาง 

ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป ต่ํา
กวารอยละ ๐-๔๙ 

กําลังพัฒนา 

 

ตารางสรุประดับคุณภาพ 
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑. ผูเรียนอานออก เขียนได และมีความสามารถในการสื่อสารไดตามเกณฑท่ี สพฐ.กําหนด  
๒.ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 

๓. ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป  
สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  

 

วิธีการเก็บรวบรมขอมูล/แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑.การสัมภาษณการสังเกตพฤติกรรม ผูเรียน ครู ผูปกครอง และผูท่ีเก่ียวของ 
๒.การตรวจเอกสารรองรอยการ
ปฏิบัติงานหรือขอมูลเชิงประจักษ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะทอนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจากขอมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ เชน  
- แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในกลุมรายวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
- แบบบันทึกการอาน คิด วิเคราะหและเขียน 
- บันทึกการอาน/ผลงานผูเรียน/เกียรติบัตร 
- รายงานโครงการรักการอาน 

 



๑๐ 
 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแกปญหา และ
นําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  
 เกณฑการพิจารณา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ  ไดอยางเหมาะสม ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ  ไดอยางเหมาะสม ตั้งแตรอยละ ๗๐-๗๙ 

ดีเลิศ 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ  ไดอยางเหมาะสม ตั้งแตรอยละ ๖๐-๖๙ 

ด ี

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ  ไดอยางเหมาะสม ตั้งแตรอยละ ๕๐-๕๙ 

ปานกลาง 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ  ไดอยางเหมาะสม ต่ํากวารอยละ ๐-๔๙ 

กําลังพัฒนา 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑.การสัมภาษณการสังเกตพฤติกรรม ผูเรียน ครู ผูปกครอง และผูท่ีเก่ียวของ 
๒.การตรวจเอกสารรองรอยการ
ปฏิบัติงานหรือขอมูลเชิงประจักษ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะทอนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจากขอมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ เชน  
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอาน                 
คิดวิเคราะหและเขียน 
- บันทึกการทํางาน/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
-การนําเสนอ/โครงงาน/IS 
-รองรอยกิจกรรม โครงการ รายงานโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
อาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ิน และIS 
-สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทํางานรวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ประเด็นการพิจารณา 
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ตั้งแตรอยละ ๘๐-๑๐๐ ดเียี่ยม 
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ตั้งแตรอยละ ๗๐-๗๙ ดีเลิศ 
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ตั้งแตรอยละ ๖๐-๖๙  ด ี
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ตั้งแตรอยละ ๕๐-๕๙ ปานกลาง 
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ต่ํากวารอยละ ๐-๔๙ กําลังพัฒนา 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑.การสัมภาษณการสังเกตพฤติกรรม ผูเรียน ครู ผูปกครอง และผูท่ีเก่ียวของ 
๒.การตรวจเอกสารรองรอยการ
ปฏิบัติงานหรือขอมูลเชิงประจักษ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะทอนความสามารถในการสรางนวัตกรรม
ของผูเรียนจากขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ เชน 
- บันทึกการทํางาน/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน โครงงาน 
-การนําเสนอ/โครงงานคุณธรรม/IS 
-รองรอยกิจกรรม โครงการ รายงานโครงการ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และIS 

 
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ประเด็นพิจารณา 

๑. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย  
และมีประสิทธิภาพ 

๒. ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาคอมพิวเตอร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 
 
 เกณฑการพิจารณา 

๑. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย  
และมีประสิทธิภาพ 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตั้งแตรอยละ ๗๐-๗๙  

ดีเลิศ 

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตั้งแตรอยละ ๖๐-๖๙ 

ด ี

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตั้งแตรอยละ ๕๐-๕๙ 

ปานกลาง 



๑๒ 
 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ต่ํากวารอยละ ๐-๔๙ 

กําลังพัฒนา 

 
๒. ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาคอมพิวเตอร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาคอมพิวเตอร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป ดเียี่ยม 
ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาคอมพิวเตอร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป ตั้งแตรอยละ ๗๐-๗๙ ดีเลิศ 
ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาคอมพิวเตอร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป ตั้งแตรอยละ ๖๐-๖๙ ด ี
ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาคอมพิวเตอร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป ตัง้แตรอยละ ๕๐-๕๙ ปานกลาง 
ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาคอมพิวเตอร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป ต่ํากวารอยละ ๐-๔๙ กําลังพัฒนา 
 

ตารางสรุประดับคุณภาพ 
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 

๒.ผูเรียนไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาคอมพิวเตอร ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป  
สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑.การสัมภาษณการสังเกตพฤติกรรม ผูเรียน ครู ผูปกครอง และผูท่ีเก่ียวของ 
๒.การตรวจเอกสารรองรอยการ
ปฏิบัติงานหรือขอมูลเชิงประจักษ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะทอนความสามารถในการสรางนวัตกรรม
ของผูเรียนจากขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ เชน 
- สรุปโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 
- สถิติการใชเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Tablet 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร 
- สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เชน ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณา 

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนมีเกรดเฉลี่ย ๒.๕ ข้ึนไป 
๒) คาเฉลี่ยผลการสอบวัดผลระดับชิต O-NET ระดับ ม.๓ และ ม.๖ มีพัฒนาการสูงข้ึน 

 เกณฑการพิจารณา 
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนมีเกรดเฉลี่ย ๒.๕ ข้ึนไป 



๑๓ 
 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู มีเกรดเฉลี่ย ๒.๕ ข้ึนไป        
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ดเียี่ยม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู มีเกรดเฉลี่ย ๒.๕ ข้ึนไป        
รอยละ ๗๐-๗๙ 

ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู มีเกรดเฉลี่ย ๒.๕ ข้ึนไป        
รอยละ ๖๐-๖๙ 

ดี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู มีเกรดเฉลี่ย ๒.๕ ข้ึนไป        
รอยละ ๕๐-๕๙ 

ปานกลาง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู มีเกรดเฉลี่ย ๒.๕ ข้ึนไป        
ต่ํากวา รอยละ ๐-๔๙ 

กําลังพัฒนา 

 
๒) คาเฉลี่ยผลการสอบวัดผลระดับชาติ O-NET ระดับ ม.๓ และ ม.๖ มีพัฒนาการสูงข้ึน 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับ ม.๓ และ ม.๖ เพ่ิมข้ึนทุกรายวิชา 
หรือมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕ 

ยอดเยี่ยม 

มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับ ม.๓ และ ม.๖ เพ่ิมข้ึนอยางนอย ๓ รายวิชา                 
หรือมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๔ 

ดีเลิศ 

มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับ ม.๓ และ ม.๖ เพ่ิมข้ึนอยางนอย ๒ รายวิชา                 
หรือมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓ 

ด ี

มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับ ม.๓ และ ม.๖ เพ่ิมข้ึนอยางนอย ๑ รายวิชา                 
หรือมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒ 

ปานกลาง 

มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับ ม.๓ และ ม.๖ เฉลี่ยไมเพ่ิมข้ึน กําลังพัฒนา 
 
ตารางระดับคุณภาพ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนมีเกรดเฉลี่ย ๒.๕ ข้ึนไป  
๒.คาเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ O-NET ระดับ ม.๓ และ ม.๖ มีพัฒนาการสูงข้ึน  

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑.การสัมภาษณการสังเกตพฤติกรรม ผูเรียน ครู ผูปกครอง และผูท่ีเก่ียวของ 
๒.การตรวจเอกสารรองรอยการ
ปฏิบัติงานหรือขอมูลเชิงประจักษ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะทอนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน จาก 
- รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(สทศ.) ของผูเรียนชั้นท่ีมีการทดสอบ ในปปจจุบันและปท่ีผานมา
ของสถานศึกษา 
-เอกสารการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับชั้น (ปพ.๕) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
-รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ของผูเรียน ตามเปาหมายของ
สถานศึกษา 
 

 
๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 ประเด็นพิจารณา 

๑) ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 
๒) ผูเรียนมีความรู ทักษะในการทํางาน ประกอบอาชีพตามความสนใจ 

 
 เกณฑการพิจารณา 

๑) ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ตั้งแตรอยละ 
๘๐ ข้ึนไป 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ตั้งแตรอยละ 
๗๐-๗๙ 

ดีเลิศ 

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ตั้งแตรอยละ 
๖๐-๖๙ 

ด ี

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ตั้งแตรอยละ 
๕๐-๕๙ 

ปานกลาง 

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ต่ํากวา            
รอยละ ๐-๔๙ 

กําลังพัฒนา 

 
๒) ผูเรียนมีความรูทักษะในการทํางานประกอบอาชีพตามความสนใจ 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนมีความรูทักษะในการทํางานประกอบอาชีพตามความสนใจ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป ดเียี่ยม 
ผูเรียนมีความรูทักษะในการทํางานประกอบอาชีพตามความสนใจ ตั้งแตรอยละ ๗๐-๗๙ ดีเลิศ 
ผูเรียนมีความรูทักษะในการทํางานประกอบอาชีพตามความสนใจ ตั้งแตรอยละ ๖๐-๖๙ ด ี



๑๕ 
 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนมีความรูทักษะในการทํางานประกอบอาชีพตามความสนใจ ตั้งแตรอยละ ๕๐-๕๙ ปานกลาง 
ผูเรียนมีความรูทักษะในการทํางานประกอบอาชีพตามความสนใจ ต่ํากวา รอยละ ๐-๔๙ กําลังพัฒนา 

ตารางระดับคุณภาพ 
๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑. ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน  
๒. ผูเรียนมีความรูทักษะในการทํางานประกอบอาชีพตามความสนใจ  

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑.การสัมภาษณการสังเกตพฤติกรรม ผูเรียน ครู ผูปกครอง และผูท่ีเก่ียวของ 
๒. การสังเกต พฤติกรรมของคร ู(การจัดกิจกรรมการเรียนรูในและนอกหองเรียน 

พฤติกรรมของผูเรียน (การทํางานกลุม) 
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

-รายงานโครงการสงเสริมอาชีพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ 
-รายงานแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ 
-แบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 
-ขอมูลการศึกษาตอของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
-โครงงานอาชีพ /IS 
-แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู บันทึกหลังแผน 
-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
-ภาพถาย 

 

ตารางสรุประดับคุณภาพ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแกปญหา 

 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีงานอาชีพ  

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  
 



๑๖ 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ประเด็นพิจารณา 
 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

เกณฑการพิจารณา 
 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีสถานศึกษากําหนด 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนมีผลการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีวินยั มีความใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย 
และมีจิตสาธารณะในระดับดีข้ึนไปรอยละ ๘๐-๑๐๐ ข้ึนไป 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนมีผลการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีวินยั มีความใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย 
และมีจิตสาธารณะในระดับดีข้ึนไปรอยละ ๗๐-๗๙ 

ดีเลิศ 

ผูเรียนมีผลการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีวินยั มีความใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย 
และมีจิตสาธารณะในระดับดีข้ึนไปรอยละ ๖๐-๖๙ 

ด ี

ผูเรียนมีผลการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีวินยั มีความใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย 
และมีจิตสาธารณะในระดับดีข้ึนไปรอยละ ๕๐-๕๙ 

ปานกลาง 

ผูเรียนมีผลการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ ศาสน กษัตริย มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีวินยั มีความใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย 
และมีจิตสาธารณะในระดับดีข้ึนไปต่ํากวารอยละ ๐-๔๙ 

กําลังพัฒนา 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑.การสัมภาษณการสังเกตพฤติกรรม ผูเรียน ครู ผูปกครอง และผูท่ีเก่ียวของ 
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

-สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
-สัมภาษณผูเรียนเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนา การ
เขารวมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
-หลักฐานการจัดกิจกรรมและภาพถาย 
 - กิจกรรมปรับความรูพ้ืนฐานและละลายพฤติกรรมเสริมสราง
สามัคคีนักเรียนชั้นม.1และ ม.4 
 - กิจกรรมคายคุณธรรมนําสูสุจริต 
 - กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจําสัปดาห 
-คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

 
 



๑๗ 
 

๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
ประเด็นพิจารณา 

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปนไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทยและ  
แสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

เกณฑการพิจารณา 
ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปนไทย และเห็น คุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทยและแสดงออกได
อยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปนไทย และเหน็คุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย
และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวนั ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปนไทย และเหน็คุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย
และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวนั ตั้งแตรอยละ ๗๐-๗๙ 

ดีเลิศ 

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปนไทย และเหน็คุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย
และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวนั ตั้งแตรอยละ ๖๐-๖๙ 

ด ี

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปนไทย และเหน็คุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย
และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวนั ตั้งแตรอยละ ๕๐-๕๙ 

ปานกลาง 

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปนไทย และเหน็คุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย
และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวนั ต่ํากวารอยละ ๐-๔๙ 

กําลังพัฒนา 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณผูเรียนเก่ียวกับความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
เชน 
-ผูเรียนรูสึกอยางไรท่ีเกิดเปนคนไทยในทองถ่ินนี้ 
-ผูเรียนมีความภูมิใจสิ่งใดบางในทองถ่ิน 
-ผูเรียนชอบหรือไมชอบการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ เพราะเหตุใด 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

-รองรอยการจัดกิจกรรม โครงการ 
-รายงานผลการเขารวมกิจกรรมกับทองถ่ิน(เอ็งกอพระบู)ในขบวน
แหงานประจําปศาลเจาพอจอมทอง 
-รายงานกิจกรรมวันสําคัญ 

 
๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ประเด็นการพิจารณา 
ผูเรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 
เกณฑการพิจารณา 
การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 



๑๘ 
 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนยอมรับเหตผุล ความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนษุยสัมพันธท่ีดี ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป ดเียี่ยม 
ผูเรียนยอมรับเหตผุล ความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ตั้งแตรอยละ ๗๐-๗๙ ดีเลิศ 
ผูเรียนยอมรับเหตผุล ความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ตั้งแตรอยละ ๖๐-๖๙ ด ี
ผูเรียนยอมรับเหตผุล ความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ตัง้แตรอยละ ๕๐-๕๙ ปานกลาง 
ผูเรียนยอมรับเหตผุล ความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ต่ํากวารอยละ ๐-๔๙ กําลังพัฒนา 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณผูเรียนเก่ียวกับการเลือกตั้ง การทํางาน การทํากิจกรรม
รวมกันเปนทีม 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

-รายงานกิจกรรมการสงเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน 
-รายงานท่ีเก่ียวของกับประเด็นการพิจารณา 
-รายงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุม, ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู, 
ลูกเสือ,เนตรนารี) 
-กิจกรรมการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสูครูอาชีพ 

๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 
ประเด็นการพิจารณา 

๑) ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถภาพทางกายและไมเก่ียวของกับยาเสพติด 
๒) ผูเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
๓) ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ 

เกณฑการพิจารณา 
๑) ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายท่ีดี 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถภาพทางกายและไมเก่ียวของกับยาเสพติด ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป ดเียี่ยม 
ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถภาพทางกายและไมเก่ียวของกับยาเสพติด ตั้งแตรอยละ ๗๐-๗๙ ดีเลิศ 
ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถภาพทางกายและไมเก่ียวของกับยาเสพติด ตั้งแตรอยละ ๖๐-๖๙ ด ี
ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถภาพทางกายและไมเก่ียวของกับยาเสพติด ตั้งแตรอยละ ๕๐-๕๙ ปานกลาง 
ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถภาพทางกายและไมเก่ียวของกับยาเสพติด ต่ํากวารอยละ ๐-๔๙ กําลังพัฒนา 
๒) ผูเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป ดเียี่ยม 
ผูเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน ตั้งแตรอยละ ๗๐-๗๙ ดีเลิศ 
ผูเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน ตั้งแตรอยละ ๖๐-๖๙ ด ี
ผูเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน ตั้งแตรอยละ ๕๐-๕๙ ปานกลาง 
ผูเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน ต่ํากวารอยละ ๐-๔๙ กําลังพัฒนา 



๑๙ 
 

๓) ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ 
คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ผูเรียนรักษาอารมณ สังคมท่ีดีตามเกณฑสุขภาพจิต ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป ดเียี่ยม 
ผูเรียนรักษาอารมณ สังคมท่ีดีตามเกณฑสุขภาพจิต ตั้งแตรอยละ ๗๐-๗๙ ดีเลิศ 
ผูเรียนรักษาอารมณ สังคมท่ีดีตามเกณฑสุขภาพจิต ตั้งแตรอยละ ๖๐-๖๙ ด ี
ผูเรียนรักษาอารมณ สังคมท่ีดีตามเกณฑสุขภาพจิต ตั้งแตรอยละ  ๕๐-๕๙ ปานกลาง 
ผูเรียนรักษาอารมณ สังคมท่ีดีตามเกณฑสุขภาพจิต ต่ํากวารอยละ ๐-๔๙ กําลังพัฒนา 

ตารางสรุประดับคุณภาพ 
๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑) ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถภาพทางกายและไมเก่ียวของกับยาเสพติด ด ี
๒) ผูเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน ด ี
๓) ผูเรียนรักษาอารมณ สังคมท่ีดี ตามเกณฑสุขภาพจิต ด ี

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณผูเรียน ครู ผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของ 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูล 
เชิงประจักษ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะทอนผลสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะ
จิตสังคมจากขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ เชน 
-สรุปผลการประเมินพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ (SDQ)    
การคัดกรองนักเรียน 
-สรุปผลการบันทึกน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน 
-สรุปผลการบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายตามเกณฑ 
-สรุปการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
-สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 
-สรุปกิจกรรมดนตรีไทยดนตรีสากล 

ตารางสรุประดับคุณภาพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ ๖๐ ด ี
๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ด ี
๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ด ี
๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม ด ี

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  



๒๐ 
 

ตารางสรุประดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
ประเด็นการพิจารณา 
 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
เกณฑการพิจารณา 
 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีเปาหมาย วสิัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวตรงกับแผนการศึกษาชาติ และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินอยางถูกตอง ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีเปาหมาย วสิัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวตรงกับแผนการศึกษาชาติ และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินอยางชัดเจน 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีเปาหมาย วสิัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวตรงกับแผนการศึกษาชาติ และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ิน แตขาดความชัดเจน 

ด ี

สถานศึกษามีเปาหมาย วสิัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวตรงกับแผนการศึกษาชาติ และไม
สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ิน และขาดความชัดเจน 

ปานกลาง 

สถานศึกษามีเปาหมาย วสิัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวไมตรงกับแผนการศึกษาชาติ และไม
สอดคลองกับความตองการของชมุชนทองถ่ิน และขาดความชัดเจน 

กําลังพัฒนา 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน 
ผูปกครอง ผูเก่ียวของ 
-การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษาทําอยางไร 
-มีกระบวนการไดมาของเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจของ
สถานศึกษาอยางไร 
-ใครเปนผูมีสวนเก่ียวของการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนพันธกิจ 
และมีสวนรวมอยางไร 
-มีวิธีการสรางความเขาใจตรงกันระหวางผูบริหาร ครู ผูเก่ียวของ 
อยางไร 
-สถานศึกษานําแผนไปสูการปฏิบัติอยางไร 
-สถานศึกษาแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน
อยางไร 



๒๑ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะทอนผลระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาเชน 
-ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ฯลฯ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 
๒. มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
๓. มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

เกณฑการพิจารณา 
๑. มีการใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีและใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ เนนการมีสวนรวม 
มีความสอดคลองกับภารกิจ บรบิทของสถานศึกษาและนโยบายทุกระดับ 

ยอดเยี่ยม 

มีและใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ มีความสอดคลอง
กับภารกิจ บริบทของสถานศึกษาและนโยบายทุกระดับ 

ดีเลิศ 

มีและใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา มีความสอดคลองกับภารกิจ บรบิท
ของสถานศึกษาและนโยบายทุกระดับ 

ดี 

มีและใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา มีความสอดคลองกับภารกิจ บรบิท
ของสถานศึกษา 

ปานกลาง 

มีแตไมใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา มีความสอดคลองกับภารกิจ 
บริบทของสถานศึกษา 

กําลังพัฒนา 

๒. มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน การเสริมสราง
ทักษะชีวิตและการคุมครองผูเรยีน เพ่ือปรับปรงุพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ยอดเยี่ยม 

มีขอมูลภาคีเครือขาย และการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการสงเสริม สนับสนนุปองกัน 
ชวยเหลือและคุมครองผูเรียนรวมกับสถานศึกษาอยางมีประสทิธิภาพ 

ดีเลิศ 

มีการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือผูเรยีนในสถานศึกษาอยางเปนระบบครบวงจรและมีการ
ดําเนินการเสริมสรางทักษะชีวติ และการคุมครองผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 

ดี 

มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเขาใจระบบการดูแลชวยเหลือผูเรยีน 
การเสริมสรางทักษะชีวิต และการคุมครองผูเรียน 

ปานกลาง 

มีแนวทาง/รปูแบบการบริหารจดัการของสถานศึกษาสะทอนแนวคิดท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา
และบริบทของสถานศึกษา ท่ีเก่ียวของกับระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน การเสริมสรางทักษะ
ชีวิตและการคุมครองผูเรียน 

กําลังพัฒนา 



๒๒ 
 

๓. มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับ

คุณภาพ 
มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการจัด การศึกษาครบภารกิจ
หลัก ๔ ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหาร งานบุคคล ดานการบริหารท่ัวไป 
และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ รวมถึงการนําผลไปใชพัฒนาคุณภาพตามเปาหมายของของการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

ยอด
เยี่ยม 

มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก ๔ ดาน 
คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารท่ัวไป และ 
การนํานโยบายสูการปฏิบตัิอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ดีเลิศ 

มีการสงเสริมใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาและ
คณะกรรมการในรปูแบบอ่ืนเปนกลไกในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 

ดี 

มีการจัดการทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 
๔ ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริงานบุคคล ดานการบริหารท่ัวไปและการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ปาน
กลาง 

มีการจัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาไมครบภารกิจหลัก 
๔ ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารท่ัวไป 

กําลัง
พัฒนา 

 
ตารางสรุประดับคุณภาพ 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑. มีการใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา  
๒. มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
๓. มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา  

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน 
ผูปกครอง 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะทอนผลระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา จากขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ เชน 
-แผนพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป/
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษา 
-แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของ 
-เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
-บันทึก รองรอย การนําขอมูลสารสนเทศไปใช 
ฯลฯ 

 
๒.๓ การดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุมเปาหมาย 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน สาระทองถ่ินและสอดคลองกับ 
ความตองการของสถานศึกษา 

๒. ผูเรียนจบหลักสูตรในชวงชั้นท่ี ๓ และ ๔  
เกณฑการพิจารณา 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน สาระทองถ่ินและสอดคลองกับ 
ความตองการของสถานศึกษา 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการใชหลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรูหลักสูตรแกนกลาง  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ิน 

ยอดเยี่ยม 

พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ินครบถวนอยาง
ตอเนื่องมีความสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน นําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินครบถวน มี
ความสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน นําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ดี 

พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินครบถวน มี
ความสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน แตไมสอดคลองกับความตองการความตองการ 
นําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ปานกลาง 

พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับทองถ่ินครบถวน มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน สาระทองถ่ิน แตไมสอดคลองกับความตองการ และไมมีการ
นําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กําลังพัฒนา 



๒๔ 
 

๒. ผูเรียนจบหลักสูตรในชวงชัน้ท่ี ๓ และ ๔  
คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

จํานวนผูเรียนจบหลักสูตรในชวงชั้นท่ี ๓ และ ๔ ตั้งแตรอยละ ๙๐  ยอดเยี่ยม 
จํานวนผูเรียนจบหลักสูตรในชวงชั้นท่ี ๓ และ ๔ ตั้งแตรอยละ ๘๐  ดีเลิศ 
จํานวนผูเรียนจบหลักสูตรในชวงชั้นท่ี ๓ และ ๔ ตั้งแตรอยละ ๗๐  ด ี
จํานวนผูเรียนจบหลักสูตรในชวงชั้นท่ี ๓ และ ๔ ตั้งแตรอยละ ๖๐  ปานกลาง 
จํานวนผูเรียนจบหลักสูตรในชวงชั้นท่ี ๓ และ ๔ ต่ํากวารอยละ ๖๐  กําลังพัฒนา 

ตารางสรุประดับคุณภาพ 
๒.๓ การดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

กลุมเปาหมาย 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน สาระทองถ่ินและ
สอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา 

 

๒. ผูเรียนจบหลักสูตรในชวงชัน้ท่ี ๓ และ ๔   
สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน 
ผูปกครอง 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะทอนผลการดําเนินงานพัฒนาวิชาการจาก
ขอมูล และหลักฐานเชิงประจักษ เชน 
-บันทึก/โครงการ-กิจกรรมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน 
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน/ประกาศใชหลักสูตร 
-โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน ชวยเหลือ 
-ขอมูลการคัดกรองของโรงเรียน (เด็กยากจนและดอยโอกาส) 
-รายงานผลการคัดกรองเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ฯลฯ 

 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ประเด็นการพิจาณา 

๑. ครูและบุคลากรทุกคนไดรับการอบรมอยางนอย ๒๐ ชั่วโมงตอปการศึกษา 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีวิทยฐานะสูงข้ึนจากเดิม 

 
 
 



๒๕ 
 

เกณฑการพิจารณา 
๑. ครูและบุคลากรทุกคนไดรับการอบรมอยางนอย ๒๐ ชั่วโมงตอปการศึกษา 

 
คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

จํานวนครูและบุคลากรท่ีไดรับการอบรมอยางนอย ๒๐ ตั้งแตรอยละ ๙๐ ยอดเยี่ยม 
จํานวนครูและบุคลากรท่ีไดรับการอบรมอยางนอย ๒๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ดีเลิศ 
จํานวนครูและบุคลากรท่ีไดรับการอบรมอยางนอย ๒๐ ตั้งแตรอยละ ๗๐ ด ี
จํานวนครูและบุคลากรท่ีไดรับการอบรมอยางนอย ๒๐ ตั้งแตรอยละ ๖๐ ปานกลาง 
จํานวนครูและบุคลากรท่ีไดรับการอบรมอยางนอย ๒๐ นอยกวารอยละ ๖๐ กําลังพัฒนา 

 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีวิทยฐานะสูงข้ึนจากเดิม 

เกณฑการพิจารณา 
 พัฒนาครูและบุคลการใหมีวิทยฐานะสูงข้ึนจากเดิม 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
จํานวนครูและบุคลากรท่ีมีวิทยฐานะสูงข้ึน ตั้งแตรอยละ  ๘๐ ข้ึนไป ยอดเยี่ยม 
จํานวนครูและบุคลากรท่ีมีวิทยฐานะสูงข้ึน ตั้งแตรอยละ  ๗๐ ข้ึนไป ดีเลิศ 
จํานวนครูและบุคลากรท่ีมีวิทยฐานะสูงข้ึน ตั้งแตรอยละ  ๖๐ ข้ึนไป ด ี
จํานวนครูและบุคลากรท่ีมีวิทยฐานะสูงข้ึน ตั้งแตรอยละ  ๕๐ ข้ึนไป ปานกลาง 
จํานวนครูและบุคลากรท่ีมีวิทยฐานะสูงข้ึนรอยละ ต่ํากวารอยละ ๕๐ กําลังพัฒนา 

หมายเหตุ คิดจากจํานวนครูและบุคลากรท่ีถึงกําหนดขอหรือเลื่อนเพ่ือใหมีวิทยฐานะสูงข้ึน 

ตารางระดับคุณภาพ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรทุกคนไดรับการอบรมอยางนอย ๒๐ ชั่วโมงตอปการศึกษา  
๒. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีวิทยฐานะสูงข้ึนจากเดิม  

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน 
ผูปกครอง 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะทอนผลการดําเนินงานพัฒนาวิชาการจาก
ขอมูล และหลักฐานเชิงประจักษ เชน 
-แผนพัฒนาบุคลากร 
-รายงาน SAR 



๒๖ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

 รายงานการประชุม สัมมนา 
- คําสั่งการเลื่อนวิทยฐานะ 
-หลักฐาน เอกสารท่ีเก่ียวของ เชน ภาพถาย บันทึกการจัดกิจกรรม 
เปนตน 

 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
ประเด็นพิจารณา 
 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
เกณฑการพิจารณา 
 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการแหลงเรียนรูดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายตามบริบท
ของสถานศึกษา และมีการใชแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง และมีความปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 

มีการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการแหลงเรียนรูดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายตามบริบท
ของสถานศึกษา และมีการใชแหลงเรียนรู และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ 

มีการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการแหลงเรียนรูดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายตามบริบท
ของสถานศึกษา มีความปลอดภัย 

ดี 

มีการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการแหลงเรียนรูตามบริบทของสถานศึกษา มีความปลอดภัย ปานกลาง 
มีการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการแหลงเรียนรูตามบริบทของสถานศึกษา  กําลังพัฒนา 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน 
ผูปกครอง 
-ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี แหลงเรียน 
-รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรู 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะทอนผลการดําเนินงานพัฒนาวิชาการจาก
ขอมูล และหลักฐานเชิงประจักษ เชน 
-ตรวจสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี แหลงเรียนรูของสถานศึกษา 
-รายงานผลการดําเนินงานสงเสริม สนับสนุน ใหมีแหลงเรียนรูของ
สถานศึกษา 
-บันทึกการใชแหลงเรียนรู 
-หลักฐาน เอกสารท่ีเก่ียวของ เชน ภาพถาย การจัดกิจกรรม  
แหลงเรียนรู บันทึกการจัดกิจกรรม เปนตน 

 



๒๗ 
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู 
ประเด็นพิจารณา 
 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
เกณฑการพิจารณา 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
อยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ ๔ ดาน และการจัดการเรียนรูตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 

มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
อยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ ๔ ดาน และการจัดการเรียนรูตั้งแตรอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
อยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ ๔ ดาน และการจัดการเรียนรูตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ดี 

มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
อยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ ๔ ดาน และการจัดการเรียนรูตั้งแตรอยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
อยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ ๔ ดาน และการจัดการเรียนรูนอยกวารอยละ ๕๐ ข้ึนไป 

กําลังพัฒนา 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน 
ผูปกครอง 
-ความพึงพอใจตอการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะทอนผลการดําเนินงานพัฒนาวิชาการจาก
ขอมูล และหลักฐานเชิงประจักษ เชน 
-แผนปฏิบัติการประจาํป 
-บันทึกการใชแหลงเรียนรู 
-หลักฐาน เอกสารท่ีเก่ียวของ เชน ภาพถาย การจัดกิจกรรม 
เปนตน 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

ตารางสรุประดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ การดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและกลุมเปาหมาย 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
ประเด็นพิจารณา 

๑. เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี 
หลากหลาย สรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี 

๒. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะแสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน  
รักการอาน และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
เกณฑการพิจารณา 

๑. เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี 
หลากหลาย สรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
สรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 

ผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
สรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี ตั้งแตรอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

ผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
สรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี ตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ดี 

ผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
สรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี ตั้งแตรอยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

ผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
สรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี ต่ํากวารอยละ ๕๐  

กําลังพัฒนา 

 
 
 

 
 



๒๙ 
 

๒. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออกนําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน  
รักการอานและแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผูเรียนไดฝกทักษะแสดงออก นําเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง ตั้งแต           
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 

ผูเรียนไดฝกทักษะแสดงออก นําเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง ตั้งแต           
รอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

ผูเรียนไดฝกทักษะแสดงออก นําเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง ตั้งแต           
รอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ดี 

ผูเรียนไดฝกทักษะแสดงออก นําเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง ตั้งแต           
รอยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

ผูเรียนไดฝกทักษะแสดงออก นําเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง ต่ํากวา           
รอยละ ๕๐ 

กําลังพัฒนา 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณผูเรียน และครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เชน  
-ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม
อยางไร 
-ผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากชุมชนในเรื่องใดและจากแหลงเรียนรู
ใดบาง ผูเรียนชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

-หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู บันทึกผลหลังสอน 
-เอกสารหลักฐานการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การเรียนรู 
-สมุดการบาน  
-ผลงานนักเรียน/แฟมสะสมงาน สื่อการเรียนการสอนและแหลง
เรียนรู ฯลฯ 

 

 

 



๓๐ 
 

ตารางสรุประดับคุณภาพ  
๓.๑ การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑. เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและ             
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สรปุองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ได
เปนอยางดี 

 

๒. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออกนาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น                 
คิดเปน ทําเปน รักการอานและแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง 

 

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  

๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีการใชสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 
๒. การนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
๓. กระบวนการศึกษาวิจัยอยางมีประสิทธิภาพโดยผานสื่อ 

เกณฑการพิจารณา 
๑. มีการใชสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน และบริบท
ของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบันเพ่ือวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี                
ท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู และนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 

ครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ินและบริบท
ของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
สอดคลองกับการจัดการเรียนรู และนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 

ครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน และบริบท
ของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
สอดคลองกับการจัดการเรียนรู และนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใชในการจัดการเรียนรู 

ดี 

ครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน และบริบท
ของทองถ่ินแตไมเปนปจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
และนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรู 
 

ปานกลาง 

ครไูมสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
บริบทของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบันเพ่ือวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี หรือไมนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรู 

กําลังพัฒนา 

 



๓๑ 
 

๒. การนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

นําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับเนือ้หาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูครบถวน สมบูรณ 

ยอดเยี่ยม 

นําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู 

ดีเลิศ 

นําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ด ี
นําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู แตขาดความเหมาะสม
สอดคลองกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู 

ปานกลาง 

ไมนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู กําลังพัฒนา 

๓. กระบวนการศึกษาวิจัยอยางมีประสิทธิภาพโดยผานสื่อ 
คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผานกระบวนการศึกษาวิจัย ผลการวิจัย
ตอบคําถามปญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงผลตอ
คุณภาพผูเรียน และเผยแพรขอมูลแกสาธารณชน 

ยอดเยี่ยม 

มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผานกระบวนการศึกษาวิจัย ผลการวิจัย
ตอบคําถามปญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอน และเผยแพรขอมูลแกสาธารณชน 

ดีเลิศ 

มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผานกระบวนการศึกษาวิจัย ผลการวิจัย
ตอบคําถามปญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอน 

ดี 

มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพชองสื่อผานกระบวนการศึกษาวิจัย ปานกลาง 
ไมมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อผานกระบวนการวิจัย กําลังพัฒนา 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณผูเรียน และครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เชน  
-ผูเรียนไดใชสื่อ หรือเทคโนโลยีท่ีครูผูสอนเตรียมมาในการเรียนการ
สอนหรือไม 
-ผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากชุมชนในเรื่องใดและจากแหลงเรียนรู
ใดบาง ผูเรียนชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด 
-ครูมีการนําสื่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูมาใชในกิจกรรม 
การเรียนการสอนหรือไม อยางไร 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

-หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู บันทึกผลหลังสอน 
-เอกสารหลักฐานการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การเรียนรู 
-ทะเบียนคุมสื่อ  
-ผลงานนักเรียน/แฟมสะสมงาน สื่อการเรียนการสอนและ 
แหลงเรียนรู ฯลฯ 



๓๒ 
 

ตารางสรุประดับคุณภาพ  
๓.๒การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑. มีการใชสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรู  
๒. การนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู  
๓. กระบวนการศึกษาวิจัยอยางมีประสิทธิภาพโดยผานสื่อ  

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  

๓.๓ มีการบริหารจัดการเชิงบวก 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ครูมีการจัดบรรยากาศท้ังดานกายภาพ เปนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท้ังการจัด ตกแตง 
ในหองเรียน จัดท่ีนั่ง จัดมุมเสริมความรูตางๆ ใหสะดวกตอการเรียนการสอน 

๒. ครูมีบุคลิกภาพความเปนครูไดเหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี มี 
เทคนิคการปกครองชั้นเรียน และสรางปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมการเรียนรูใหแกผูเรียน 
เกณฑการพิจารณา 

๑. ครูมีการจัดบรรยากาศท้ังดานกายภาพ เปนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท้ังการจัด ตกแตง 
ในหองเรียน จัดท่ีนั่ง จัดมุมเสริมความรูตางๆ ใหสะดวกตอการเรียนการสอน 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ครูมีการจัดบรรยากาศมีท้ังดานกายภาพ เปนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท้ังการจัดตกแตง 
ในหองเรียน จัดท่ีนั่ง จัดมุมเสริมความรูตาง  ๆใหสะดวกตอการเรียนการสอน ตั้งแตรอยละ๘๐ ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 

ครูมีการจัดบรรยากาศมีท้ังดานกายภาพ เปนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท้ังการจัดตกแตง 
ในหองเรียน จัดท่ีนั่ง จัดมุมเสริมความรูตาง  ๆใหสะดวกตอการเรียนการสอน ตั้งแตรอยละ๗๕ ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

ครูมีการจัดบรรยากาศมีท้ังดานกายภาพ เปนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท้ังการจัดตกแตง 
ในหองเรียน จัดท่ีนั่ง จัดมุมเสริมความรูตาง  ๆใหสะดวกตอการเรียนการสอน ตั้งแตรอยละ๗๐ ข้ึนไป 

ดี 

ครูมีการจัดบรรยากาศมีท้ังดานกายภาพ เปนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท้ังการจัดตกแตง 
ในหองเรียน จัดท่ีนั่ง จัดมุมเสริมความรูตาง  ๆใหสะดวกตอการเรียนการสอน ตั้งแตรอยละ๖๕ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

ครูมีการจัดบรรยากาศมีท้ังดานกายภาพ เปนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท้ังการจัดตกแตง 
ในหองเรียน จัดท่ีนั่ง จัดมุมเสริมความรูตาง  ๆใหสะดวกตอการเรียนการสอน ต่ํากวารอยละ ๖๕ 

กําลังพัฒนา 

๒. ครูมีบุคลิกภาพความเปนครูไดเหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี มี 
เทคนิคการปกครองชั้นเรียน และสรางปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ครูมีบุคลิกภาพความเปนครูไดเหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 
มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และสรางปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมการเรียนรูใหแกผูเรียน 
ตั้งแตรอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 

ครูมีบุคลิกภาพความเปนครูไดเหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 
มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และสรางปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมการเรียนรูใหแกผูเรียน 
ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ดีเลิศ 



๓๓ 
 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ครูมีบุคลิกภาพความเปนครูไดเหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 
มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และสรางปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมการเรียนรูใหแกผูเรียน 
ตั้งแตรอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

ด ี

ครูมีบุคลิกภาพความเปนครูไดเหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 
มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และสรางปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมการเรียนรูใหแกผูเรียน 
ตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

ครูมีบุคลิกภาพความเปนครูไดเหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 
มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และสรางปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมการเรียนรูใหแกผูเรียน ต่ํา
กวารอยละ ๖๐ 

กําลังพัฒนา 

 
ตารางสรุประดับคุณภาพ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑. ครูมีการจัดบรรยากาศท้ังดานกายภาพ เปนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท้ังการ
จัดตกแตงในหองเรียน จัดท่ีนั่ง จัดมุมเสริมความรูตางๆ ใหสะดวกตอการเรียนการสอน 

 

๒. ครูมีบุคลิกภาพความเปนครูไดเหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดี มีเทคนิคการปกครองชั้นเรียน และสรางปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมการเรียนรูใหแก
ผูเรียน 

 

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณผูเรียน และครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เชน  
-ผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาความรูจากมุมความรูในหองเรียนหรือไม 
-ผูเรียนคิดวาครูท่ีมีบุคลิกภาพความเปนครูท่ีเหมาะสม ควรมี
ลักษณะอยางไร 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

-การนิเทศชั้นเรียน 
-มุมตางๆ ในหองเรียน บรรยากาศในหองเรียน การจัดท่ีนั่ง ปาย
ความรูตางๆ  
-แบบสอบถามพึงพอใจตอการการทําหนาท่ีของคร ู 

 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการตรวจสอบผูเรียนอยางเปนระบบมีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี 
เหมาะสมกับเปาหมาย และการจัดการเรียนการสอน 

๒. มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและนําผลมาพัฒนาคุณภาพผูเรียน 



๓๔ 
 

เกณฑการพิจารณา 
๑. มีการตรวจสอบผูเรียนอยางเปนระบบมีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี 

เหมาะสมกับเปาหมาย และการจัดการเรียนการสอน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ ดวยเครื่องมือและวิธีการท่ี
เหมาะสมตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 

มีข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ ดวยเครื่องมือและวิธีการท่ี
เหมาะสมตั้งแตรอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

มีข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ ดวยเครื่องมือและวิธีการท่ี
เหมาะสมตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ดี 

มีข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ ดวยเครื่องมือและวิธีการท่ี
เหมาะสมตั้งแตรอยละ ๕๐ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

มีข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ ดวยเครื่องมือและวิธีการท่ี
เหมาะสมต่ํากวารอยละ ๕๐  

กําลังพัฒนา 

๒. มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและนําผลมาพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและมีการนําผลมาพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป ยอดเยี่ยม 
มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและมีการนําผลมาพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตั้งแตรอยละ ๗๐ ข้ึนไป ดีเลิศ 
มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและมีการนําผลมาพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป ด ี
มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและมีการนําผลมาพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตั้งแตรอยละ ๕๐ ข้ึนไป ปานกลาง 
มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและมีการนําผลมาพัฒนาคุณภาพผูเรียนต่ํากวารอยละ ๕๐  กําลังพัฒนา 
 
ตารางสรุประดับคุณภาพ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑. มีการตรวจสอบผูเรียนอยางเปนระบบมีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมาย และการจัดการเรียนการสอน 

 

๒. มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและนําผลมาพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณผูเรียน และครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เชน  
-ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม
อยางไร ผูเรียนไดรวมกําหนดเกณฑการประเมินผล/ชิ้นงานตางๆ 
หรือรวมประเมินผลการเรียนหรือไม 
-สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมของครู เชน การใช
คําถามท่ีหลากหลายระดับเพ่ือสงเสริมการคิดชั้นสูง  

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

-หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู บันทึกผลหลังสอน 
เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  
สมุดการบานท่ีแสดงใหเห็นการใหขอมูลยอนกลับชิ้นงานหรือ
ผลงานของผูเรียน/แฟมสะสมงาน สื่อการเรียนการสอนฯลฯ 

 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. ครูท่ีปรึกษาแตละระดับชั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาของนักเรียน 
อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง 

๒. ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและแกปญหานักเรียนอยางนอย 
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

๓. ครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของนักเรียนและใหขอมูล 
ยอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรยีนรูของนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 
เกณฑการพิจารณา 

๑. ครูท่ีปรึกษาแตละระดับชั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาของนักเรียน 
อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ครูท่ีปรึกษาแตละระดับชั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาของ
นักเรียนอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง ตั้งแตรอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 

ครูท่ีปรึกษาแตละระดับชั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาของ
นักเรียนอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

ครูท่ีปรึกษาแตละระดับชั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาของ
นักเรียนอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง ตั้งแตรอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

ด ี

ครูท่ีปรึกษาแตละระดับชั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาของ
นักเรียนอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง ตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

ครูท่ีปรึกษาแตละระดับชั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาของ
นักเรียนอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง ต่ํากวารอยละ ๖๐ 

กําลังพัฒนา 



๓๖ 
 

๒. ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและแกปญหานักเรียนอยางนอย 
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและแกปญหานักเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ตั้งแตรอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 

ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและแกปญหานักเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและแกปญหานักเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ตั้งแตรอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

ดี 

ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและแกปญหานักเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและแกปญหานักเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ต่ํากวารอยละ ๖๐ 

กําลังพัฒนา 

 
๓. ครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของนักเรียนและใหขอมูล 

ยอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของนักเรียนและ            
ใหขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ตั้งแตรอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 

ครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของนักเรียนและให
ขอมูลยอนกลบัเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

ครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของนักเรียนและให
ขอมูลยอนกลบัเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ตั้งแตรอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

ด ี

ครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของนักเรียนและให
ขอมูลยอนกลบัเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

ครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของนักเรียนและให
ขอมูลยอนกลบัเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ต่ํากวารอยละ ๖๐ 

กําลังพัฒนา 

 

 

 



๓๗ 
 

ตารางสรุประดับคุณภาพ 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑. ครูท่ีปรึกษาแตละระดับชั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปญหาของนักเรียนอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง 

 

๒. ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและแกปญหา
นักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

 

๓. ครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของนักเรียน
และใหขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 

 

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑.การสัมภาษณ การสอบถาม                  
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณผูเรียน คร ูและผูปกครอง เก่ียวกับการพฤติกรรม ปญหา 
แนวทางการแกปญหาของนักเรียน  

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิง
ประจกัษ 

-บันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
-บันทึกการแลกเปลี่ยนรูของกลุมสาระการเรียนรู 
-รายการการประชุมผูปกครอง 

ตารางสรุประดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๓.๑ จัดการเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช                
ในชีวิตได 

 

๓.๒ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออกนําเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น คิด
เปน ทําเปน รักการอานและแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง 

 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู  

สรุประดับคุณภาพ (คาเฉล่ีย : Average)  

 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและประเด็นพิจารณาตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. เกณฑพิจารณาสรุปผลการประเมินรวมมาตรฐาน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม ไดผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จํานวน ๓-๖ ประเด็นพิจารณา และไมมีประเด็น พิจารณา

ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดเีลิศ 
ดีเลิศ ไดผลการประเมินดีเลิศ จํานวน ๔-๖ ประเด็นพิจารณา และไมมีประเด็นพิจารณาไดผลการ

ประเมินต่ํากวาระดับดี 
ดี ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน ๕-๖ ประเด็นพิจารณา และไมมีประเด็นพิจารณาใด  

ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ ไดผลประเมินระดับดีท้ัง ๖ ประเด็นพิจารณา หรือ  
ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีข้ึนไป ๔-๖ ประเด็นพิจารณา และมีบางประเด็นพิจารณา
ไดผลการประเมินระดับปานกลาง 

ปานกลาง ไดผลการประเมินระดับปานกลางท้ัง ๖ ประเด็นพิจารณา หรือ ไดผลการประเมินตั้งแตระดับ 
ดีเลิศข้ึนไป จํานวน ๑ ประเด็นพิจารณา และประเด็นพิจารณา ท่ีเหลือไดผลการประเมิน
ระดับปานกลาง  

กําลังพัฒนา ไดผลการประเมินระดับปรับปรุงตั้งแต ๑ ประเด็นพิจารณาข้ึนไป 

 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม ไดผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จํานวน ๒-๔ ประเด็นพิจารณา และไมมีประเด็น พิจารณา

ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดเีลิศ 
ดีเลิศ ไดผลการประเมินดีเลิศ จํานวน ๒-๔ ประเด็นพิจารณา และไมมีประเด็นพิจารณาไดผลการ

ประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ ไดผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม ๑-๒ ประเด็น และไมมี
ประเด็นพิจารณาใดไดผลการประเมินดี หรือ ไดผลการประเมินระดับดีดีเลิศ ๒-๓ ประเด็น
และไดระดับดี ๑-๒ ประเด็น 

ดี ไดผลการประเมินระดับดี ท้ัง ๔ ประเด็นพิจารณา หรือ ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีข้ึนไป 
จํานวน ๒-๓ ประเด็นพิจารณา และประเด็น พิจารณาท่ีเหลือไดผลการประเมินระดับปานกลาง 

ปานกลาง ไดผลการประเมินระดับปานกลาง ท้ัง ๔ ประเด็นพิจารณา หรือ ไดผลการประเมินตั้งแต
ระดับดีข้ึนไป จํานวน ๑ ประเด็นพิจารณา และประเด็นพิจารณาท่ีเหลือไดผลการประเมิน
ระดับปานกลาง 

กําลังพัฒนา ไดผลการประเมินระดับปรับปรุงตั้งแต ๑ ประเด็นพิจารณาข้ึนไป 

 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ตารางสรุปมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 
ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

ยอดเยี่ยม ไดผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จํานวน ๒ ประเด็นพิจารณา หรือไดผลการประเมิน          
ระดับยอดเยี่ยม ๑ ประเด็น และระดับดีเลิศ ๑ ประเด็น 

ดีเลิศ ไดผลการประเมินผลระดับดีเลิศ ท้ัง ๒ ประเด็นพิจารณา หรือไดผลการประเมินระดับดีเลิศ 
๑ ประเด็น และ ระดับดี ๑ ประเด็น 

ดี ไดผลการประเมินระดับดี ท้ัง ๒ ประเด็นพิจารณา หรือไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีข้ึนไป 
จํานวน ๑ ประเด็นพิจารณา และประเด็นพิจารณาท่ีเหลือไดผลการประเมินระดับปานกลาง 

ปานกลาง ไดผลการประเมินระดับพอใช ท้ัง ๒ ประเด็นพิจารณา หรือ ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดี
ข้ึนไป จํานวน ๑ ประเด็นพิจารณา และ ประเด็นพิจารณาท่ีเหลือไดผลการประเมินระดับ
กําลังพัฒนา 

กําลังพัฒนา ไดผลการประเมินระดับกําลังพัฒนา  ๒ ประเด็นพิจารณา 
 

เกณฑการสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

ยอดเยี่ยม ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๔-๖ เกณฑพิจารณา และไมมีการพิจารณาไดผล 
การประเมินต่ํากวาระดับดีเลิศ 

ดีเลิศ ไดผลการประเมินระดับดีเลิศ จํานวน ๔-๖ เกณฑพิจารณา และไมมีการพิจารณาใดไดผล
การประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ ไดผลการประเมินท้ังดีเลิศ ท้ัง ๖ เกณฑพิจารณา หรือ 
ไดผลการประเมินระดับดีข้ึนไป จํานวน ๓-๕ เกณฑพิจารณา และมีบางเกณฑพิจารณาได   
ผลการประเมินระดับปานกลาง 

ดี ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน ๔-๖ เกณฑพิจารณา และไมมีเกณฑพิจารณาใดไดผล           
การประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ ไดผลการประเมินระดับดี ท้ัง ๖ เกณฑพิจารณา หรือ 
ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีข้ึนไป ๓-๔ เกณฑพิจารณา และมีบางเกณฑพิจารณาไดผล
การประเมินระดับปานกลาง 

ปานกลาง ไดผลการประเมินระดับปานกลาง ท้ัง ๖ เกณฑพิจารณา หรือไดผลการประเมินตั้งแตระดับดี
ข้ึนไป ๑-๒ เกณฑพิจารณา และเกณฑพิจารณาท่ีเหลือไดผลการประเมินระดับปานกลาง 

กําลังพัฒนา ไดผลการประเมินระดับกําลังพัฒนา ตั้งแต ๑ ประเด็นพิจารณาข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

ยอดเยี่ยม ไดผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จํานวน ๓-๕ ประเด็นพิจารณา และไมมีประเด็นพิจารณา
ใดไดผลการประเมนิต่ํากวาระดับดีเลิศ 

ดีเลิศ ไดผลการประเมินระดับดีเลิศ จํานวน ๓-๔ ประเด็นพิจารณา และไมมีประเด็นพิจารณาใด 
ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ ไดผลการประเมินระดับดีข้ึนไป จํานวน ๓-๔ ประเด็น
พิจารณา และมีบางประเด็นพิจารณาไดผลการประเมินระดับด ี

ดี ไดผลการประเมินระดับดี ท้ัง ๔ ประเด็น หรือไดผลการประเมินระดับดีข้ันไป จํานวน ๓-๔ 
ประเด็นพิจารณา และประเด็นพิจารณาท่ีเหลือไดผลการประเมินระดับปานกลาง 

ปานกลาง ไดผลการประเมินระดับปานกลาง ท้ัง ๕ ประเด็นพิจารณา หรือ ไดผลการประเมินตั้งแต
ระดบัปานกลางข้ึนไป จํานวน ๒-๓ ประเด็นพิจารณา และประเด็นพิจารณาท่ีเหลือไดผลการ
ประเมินระดับปานกลาง 

กําลังพัฒนา ไดผลการประเมินระดับกําลังพัฒนา ตั้งแต ๑ ประเด็นพิจารณาข้ึนไป 

 
การสรุปภาพรวมของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

ยอดเยี่ยม ไดผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จํานวน ๒-๓ มาตรฐาน และไมมีมาตรฐานใดไดผลการ
ประเมินต่ํากวาระดับดีเลิศ 

ดีเลิศ ไดผลการประเมินระดับดีเลิศ จํานวน ๒-๓ มาตรฐาน และไมมีมาตรฐานใดไดผลการประเมิน
ต่ํากวาระดับดี 

ด ี ไดผลการประเมินระดับดีเลิศ จํานวน ๑-๒ มาตรฐาน และไมมีมาตรฐานใดไดผลการประเมิน
ต่ํากวาระดับดี หรือ ไดผลการประเมินระดับดี ท้ัง ๓ มาตรฐาน หรือไดผลการประเมินตั้งแต
ระดับดีข้ึนไป ๑-๒ มาตรฐานและมีบางมาตรฐานไดผลการประเมินระดับปานกลาง 

ปานกลาง ไดผลการประเมินระดับปานกลาง ท้ัง ๓ มาตรฐาน หรือ ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีข้ึน
ไป ๑ มาตรฐาน และมาตรฐานท่ีเหลือไดผลการประเมินระดับพอใช 

กําลังพัฒนา ไดผลการประเมินระดับปรับปรุง ตั้งแต ๑ มาตรฐาน ข้ึนไป 

สรุปการกําหนดเกณฑการพิจารณา หรือเกณฑการตดัสินคุณภาพ 
 สถานศึกษาอาจจะทําเกณฑการพิจารณา หรือเกณฑการตัดสินคุณภาพตามความเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา ๔ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. จัดทําเกณฑการตัดสินคุณภาพแตละประเด็นยอย (ในประเด็นพิจารณาแตละขอ) 
๒. จัดทําเกณฑการสรุปการตัดสินคุณภาพของแตละประเด็นพิจารณา 
๓. จัดทําเกณฑตัดสินคุณภาพสรุปรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. จัดทําเกณฑการตัดสินสรุปในภาพรวมทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 


