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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ : ๔ (ดเีลิศ) 

๒. วิธีการพัฒนา  
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลกัสตูรสถานศึกษา และหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ผู้เรียน โดยมีท้ังการจัดการเรียนรู้ ท้ังรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Active leaning แบบใช้กระบวนการคิด
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
ทุกคนอ่านออก และเขียนได้ตั้งแต่ ป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเสนอเทคนิคการสอนใหต้รง
กับศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีสื่อแหล่งเรียนรู้  และแหล่งสบืค้นข้อมูล เชน่ 
ห้องสมุด ห้องคุณธรรม ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ครูทุกคนเข้าร่วม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น 
  นอกจากน้ี สถานศึกษาไดด้ าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเ้รียน โดยการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ตามวัยของผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) คือ “โรงเรียนจัดการเรียนรู้  
มุ่งสู่มาตรฐาน ประสานชุมชน สร้างสรรค์บุคลากร สอนเน้นคุณธรรม ก้าวน าเทคโนโลยี ดีเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยมีการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามระดับชัน้ จัดโครงการความเป็นพลเมืองดี จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ การจัด
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมอบรมคุณธรรม (สวดมนต์ทุกวันศุกร์) กิจกรรมจิตอาสา เช่น กิจกรรมเก็บขยะ
ชายหาด กิจกรรมผูกผา้ กิจกรรมรณรงคก์ าจัดลูกน้ ายุงลาย กิจกรรมรณรงค์ตอ่ต้านยาเสพติด เป็นต้น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันและกัน มีระบบการแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วม
พัฒนาหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  ให้นักเรียนเลือกชนิดกีฬาท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ ให้
นักเรียนได้มีโอกาสฝึกซ้อมทุกวัน ในเวลาหลังเลิกเรียนได้เปิดสนามกีฬาให้นักเรียน และเยาวชนท่ีอยู่ใกล้ๆ
โรงเรียนได้มาใช้สนามในการเล่นกีฬาทุกวัน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ เช่น การผลิต
สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น 

๓. ผลการด าเนินงาน 
 ผลจากการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน อยู่ในระดับ ดี และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนด เรียนจบหลักสูตรตามเวลา
ท่ีก าหนด มีทักษะการท างานร่วมกัน และมีทักษะดา้นอาชพี สามารถจัดท าโครงงานท่ีเป็นพ้ืนฐานด้านอาชีพ เช่น 
การผลิตสิง่ของจากวัสดเุหลอืใช ้ผ่านการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร 
ส่งผลใหนั้กเรียนได้รบัรางวลัจากการแขง่ขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ปี ๒๕๖๒ 



๓๐ 
 

 

รายละเอียดของมาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
    ๑. ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสารและ
การคิดค านวณ 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน 

๑. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีความสามารถในการอ่าน คิด
เป็นร้อยละ ๗๓.๖๒ 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
เขียน 

๒. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีความสามารถในการเขยีน คิด
เป็นร้อยละ ๗๓.๒๕ 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสาร 

๓. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีความสามารถในการสือ่สาร 
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๖ 

๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดค านวณ 

๔. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีความสามารถในการคดิ
ค านวณ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๖ 

    ๒. ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ 

๑. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๖ 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

๒. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีความสามารถในการคดิอย่าง
มีวิจารณญาณ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๘ 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

๓. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๔๘ 

๔. ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

๔. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน ใช้เหตุผลประกอบการตดัสนิใจ
ในการแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๙ 

    3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ไดด้้วยตัวเอง 

1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ดว้ยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 
๗๕.๕๗ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม 

2. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีความสามารถในการท างาน
เป็นทีม คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๐ 
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3. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
เชื่ อม โยง อง ค์ค วาม รู้  แ ล ะ
ประสบการณ์  มาใช้ ในการ
ส ร้ า ง ส ร รค์สิ่ ง ให ม่  ๆ  เ ป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 

3. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คนมีความสามารถในการเชือ่มโยง
องค์ความรู้และประสบการณ  ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิง่ใหม ่ๆ  เป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลติ คิด
เป็นร้อยละ ๗๔.๒๓ 

    ๔. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๑. ผู้เรียนมีผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๒ 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

๒. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีความสามารถในการใช้
สารสนเทศอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๖ 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

๓. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 
๗๗.๗๗ 

    ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบระดับชาติ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ NT 

1. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนท่ีได้ ผล
การทดสอบระดับชาต ิชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี ๓ NT คิดเป็นร้อยละ 
 ๕๕.๓๘ 

2. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบระดับชาติ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ O-NET 

2. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนท่ีได้ผล
การทดสอบระดับชาตชิัน้ประถมศกึษา  
ปีท่ี ๖ O-NET คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๕ 

3. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบระดับชาติ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ O-NET 

3. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนท่ีได้ผล
การทดสอบระดับชาต ิชั้นมัธยมศึกษา   
ปีท่ี ๓ O-NET คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๔ 

4. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

4. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ คิดเป็นร้อยละ 
๗๒.๕๕ 
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5. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

5. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ คิดเป็นร้อยละ 
๗๒.๒๒ 

6. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

6. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ คิดเป็นร้อยละ 
๗๒.๑๙ 

7. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

7. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๒๖ 

8. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

8. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ คิดเป็นร้อยละ 
๗๒.๓๐ 

9. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

9. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ คิดเป็นร้อยละ 
๗๓.๑๙ 

    6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และ มีทักษะ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานอาชีพ 

1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน   มีความรู้และ มีทักษะพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับงานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
79.40 

2. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพสุจริต 

2. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชพีสุจริต 
คิดเป็นร้อยละ 81.90 

1.2 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์
ของผู้เรียน  
     ๑.การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด และมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคณุธรรม 
จริยธรรม ตามท่ีสถานศกึษาก าหนด และ
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ ๙๕.๗๔ 

    2. ความภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น  

1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีความภูมิใจในท้องถิ่น คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๓๒ 

2.  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 2. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คนคน เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๔ 
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3.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 

๓.  ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิ
ปัญญาไทย คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๓ 

    3. การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

1. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คนยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 
๗๘.๑๖ 

2. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่าง เช้ือ
ชาติ ศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรม 

2. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๕ 

    ๔. สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 

๑ . ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพ
ของตนเองอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย 

๑. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คนมีวิธีการรักษาสขุภาพกายของ
ตนเองอย่างเหมาะสมในแต่ละชว่งวัย คิด
เป็นร้อยละ ๘๐.๔๗ 

๒ . ผู้เรียนมีการรักษาอารมณ์
และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

๒. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คนมีการการรกัษาอารมณแ์ละ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 
๘๐.๒๙ 

๓ . ผู้เรียนมีการเรียนรู้และ
วิธีการป้องกันตนเองการล่อลวง
ข่มเหงรังแก 

๓.ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คนมีการเรียนรู้และวิธีการป้องกัน
ตนเองการล่อลวงขม่เหงรังแก คิดเป็น
ร้อยละ ๘๐.๕๕ 

๔. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระท าส่ิงไม่ถูกต้อง 

๔.ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิง่ไม่
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๑ 

๕. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน
ด้วยดีในครอบครวัชุมชนและ
สังคม 

๕.ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๕๕ คนสามารถอยู่ร่วมกนัด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสงัคม คิดเป็นร้อย
ละ ๘๑.๑๘ 
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๔. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๔.๑ แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานคณุภาพภายใน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
    ๔.๒ แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานคณุภาพภายใน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑.๒ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๕. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
      โรงเรียนมีรายวิชาเพิ่มเติมวิชา ส่ือมวลชนศึกษา ที่
ส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนทุกระดบัช้ันเพิ่มเติมใหส้ามารถคดิ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปข้อมูลเป็นองค์
ความรู้ และคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อ
การส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ดว้ยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาตข้ัินพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับชาติ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระมีการประเมินการอ่าน 
การคิดวิเคราะห ์การเขียน การประเมินสมรรถนะส าคญั
ผู้เรียน และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคข์อง
ผู้เรียน โดยการประเมินจะแบ่งออกเป็นภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง จึงท าให้มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดบั ดีเลิศ 

- ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ 
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็น และ
แก้ปัญหา 
- ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการอ่าน โดยการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการรักการอ่านใหก้บัผู้เรียนมากย่ิงขึน้  
  ๒. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการเขยีน โดยการจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนใช้หลกัการเขยีน 
  ๓. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสือ่สาร โดยการจัดกิจกรรมท่ีเน้นการสือ่สาร  
  ๔. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคดิค านวณโดยการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการการคิดค านวณ  
  ๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมทีเ่ก่ียวกับการคดิวิเคราะหใ์หกั้บ
ผู้เรียนมากย่ิงข้ึน 
  ๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณให้กับผู้เรียนมากย่ิงข้ึน 
  ๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นใหกั้บผู้เรียนมากย่ิงข้ึน 
  ๘. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา โดยการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการใช้เหตผุล
ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาใหกั้บผู้เรียนมากย่ิงข้ึน 
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  ๙. โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้อง
ภาษาอังกฤษ 
  ๑๐.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ สามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ICT อินเตอร์เน็ต Internet 
และส่ือสังคม(Social Media) ในการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันและสามารถใช้เทคโนโลยี
น าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
  ๑๑. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผู้เรียน คือ การ
แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
  ๑๒. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศึกษาสงูขึน้ 
  ๑๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียน ชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ มีผลการทดสอบระดับชาตเิป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา  
  ๑๔. ควรมีการสนับสนุนให้ครูเขา้สูร่ะบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาใหม้ีความรูค้วามสามารถใน
การจัดกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศกึษาในกลุม่สาระการเรียนรู้  
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึษา 
๑. ระดับคุณภาพ : ๔ (ดีเลิศ) 

๒. วิธีการพัฒนา  

     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ครอบคลุมทุกด้าน โดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
ระดับช้ันและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเน่ือง ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และ
ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง จัด
สภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย  

๓. ผลการด าเนินงาน 
  การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่ม  
เป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด า เนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมท้ัง จัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 
 



๓๖ 
 

 

รายละเอียดของมาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

 
 
๑. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย ไว้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวม 
ท้ังทันต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
๒. สถานศึกษาก าหนด วิสัยทัศน์ ไว้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของตน้สงักดั รวมท้ัง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๓. สถานศึกษาก าหนดพันธกิจ ไว้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของตน้สงักดั รวมท้ัง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
 
๑. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย ไว้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถาน ศึกษา ความต้องการของชมุชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรฐับาลและ
ของต้นสังกดั รวมท้ังทันต่อการเปลีย่น 
แปลงของสังคม ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
๒. สถานศึกษาก าหนด วิสัยทัศน์ ไว้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถาน ศึกษา ความต้องการของชมุชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรฐับาลและ
ของต้นสังกดั รวมท้ังทันต่อการเปลีย่น 
แปลงของสังคม  ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
๓. สถานศึกษาก าหนดพันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถาน 
ศึกษา ความต้องการของชมุชน ท้องถิน่ 
วัตถุประส ง ค์ของ แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด รวมท้ัง ทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงของสังคม ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๑. สถานศึกษาสามารถวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/แผนการใช้งบประมาณ
ประจ าปี 

๑. สถานศึกษาสามารถวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
ก า ร จัด ท า แผ น พัฒนา คุ ณ ภา พ
ก า ร ศึกษา  แล ะ แผ นปฏิบัติก าร
ประจ า ปี/แผนการใช้งบประมาณ
ประจ าปี ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 



๓๗ 
 

 

๒. สถานศึกษามีการน าแผนไป
ปฏิบัติ เ พ่ือพัฒนาคุณ ภาพกา ร  
ศึกษาของสถานศึกอย่าง 
ต่อเน่ือง จริงจัง 
๓. สถ านศึกษามีก าร  ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และปรับ 
ปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
๔ .  ส ถ า นศึกษามีก ารบริหาร
อัตราก าลังทรัพยากรทางการศกึษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ
ภายในเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนของครู 
๖. สถานศึกษามีการน าข้อมลูมาใช้
ในการพัฒนา บุคลากร 
๗. ผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายในสถาน 
ศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปรับปรุ ง  และ พัฒนา  และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒. สถานศึกษามีการน าแผนไปปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาของ
สถานศึกอย่างต่อเน่ือง จริง จัง  ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๓. สถานศึกษามีการ ติดตามตรวจ 
สอบประเมินผล และปรับ ปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเน่ือง  ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
๔. สถานศึกษามีการบริหารอัตรา  
ก าลังทรัพยากรทางการศึกษา และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
๕. สถ านศึกษามีระบบการนิเทศ
ภายในเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ของครู ในระดับคุณภาพ ดี 
๖. สถานศึกษามีการน าขอ้มูลมาใชใ้น
การพัฒนา บุคลากร ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 
๗. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง 
และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา ในระดับคุณภาพ   
ดีเลิศ 

   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชา 
การที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. สถ านศึกษาบริหาร จัดการ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
วิถีชี วิตจริง  และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2. สถ านศึกษาบริหาร จัดการ
เกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เ น้ นคุ ณ ภา พผู้ เ รียนร อบด้าน 
เ ชื่ อ ม โ ย ง วิ ถี ชี วิ ต จ ริ ง  แ ล ะ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร ท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกบั 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 



๓๘ 
 

 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู  บุคล ากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

๑ . สถ านศึกษาส่งเสริม ส นับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยว 
ชาญทางวิชาชพี ในระดับคุณภาพ    ดี
เลิศ 
๒. สถานศึกษาสง่เสรมิ สนับสนุน และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวด ล้อม
ทางกายภาพภายในห้องเรียนที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 
๒. สถานศึกษาจัดสภาพ แวดล้อม
ทางกายภาพภายนอกห้องเรียนที่
เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย 
๓. สถานศึกษาจัดสภาพ แวดล้อม
ทางสังคมที่ เ อ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และมีความปลอดภัย 

๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
กา ร จั ด กา ร เ รี ย นรู้ แ ละ มี ค ว าม
ปลอดภัยในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๓. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และ มี ค ว าม ปลอดภัย  ใ น ร ะดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

๑. สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา 
ก า ร พั ฒ น า แ ละ กา ร บ ริ ก า ร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 
๒. สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา
ก า ร พั ฒ น า แ ละ กา ร บ ริ ก า ร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

๑. สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา 
การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใ ช้ในการบริหาร
จัดการที่ เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒. สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา 
การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
ในระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 

 
 
 
 
๔. หลักฐานเชิงประจักษ ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 



๓๙ 
 

 

    ๔.๑ แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานคณุภาพภายใน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

    ๔.๒ รายงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการสถานศกึษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๕. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีระบบ
การบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้งคณะ
ผู้บริหารครู และบุคลากรที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดความ ส าเร็จ มีการปรับปรุงหลักสูตรบูรณา
การ การปรับเน้ือหาสาระเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
ตัว ช้ีวัดที่ มีการปรับเป ล่ียนในปัจจุบัน  มีการ ใช้
กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
ในการร่วมสร้างรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน มีการพัฒนารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เข้าสู่กระบวน การ
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพระบบ PLC มีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่คลอบคลุม 

     ควรมีการสนับสนุนให้ครูในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเข้าสู่ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่งด้วยกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
พิจารณา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ให้มากข้ึน เพื่อให้
ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในเส้นทางของวิชาชีพครู  
และเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานสอนและ
ภาระนอกเหนืองานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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๑. ระดับคุณภาพ : ๔ (ดีเลิศ) 

๒. วิธีการพัฒนา  
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมบูรณาการทักษะการคิดในทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา  เชน่ 
การจัดการเรียนการสอน แบบแบ่งกลุ่มอภิปราย การน าเสนอผลงาน เรียงความ ย่อความ รายงาน โครงงาน การ
ประดิษฐ์ ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ เน้นทักษะทางด้านการคิดค านวณและการแก้ปัญหา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
เน้นทักษะการคิด การทดลอง  

สถานศึกษาส่งเสริมศกัยภาพด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนด้วยการสนับสนุนการใช้โปรแกรม PowerPoint เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์  
ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น ห้อง
ละ ๑ คาบเรียนต่อสัปดาห์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 
อินเทอร์เน็ต (Internet) และสื่อสังคม (Social Media) ในการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันและ
สามารถใช้เทคโนโลยีน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลใหผู้้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สถานศึกษาจัดให้ผูเ้รียนทุกระดับสามารถใช้
บริการห้องสมุด โดยมีบริการยืม-คืนหนังสอืได้ทุกวัน และส่งเสรมิทักษะทางภาษา ท้ังด้านการอ่านการเขียนและการ
สื่อสาร   

สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหาแนวทางพัฒนาชั้นเรียนให้มีบรรยากาศให้น่าเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทัศนคติเชงิบวกตอ่ตนเอง และชัน้เรียน การจัดการด้านพฤติกรรม โดยมีขั้นตอนของการสร้างวินัย
เชิงบวกดังน้ี ๑. ให้เกียรติผู้เรียน 2. พยายามพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ การมีวินัยในตนเองและบุคลกิลักษณะท่ี
ดี 3. พยายามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากท่ีสุด 4. ค านึงถึงความต้องการทางพัฒนาการของผู้เรียน   
5. ค านึงถึงแรงจูงใจของผูเ้รียน 6. พยายามให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 7. เสริมสร้างความ
สามัคคีในกลุ่ม ๘. ให้รางวัลหรือแสดงอาการชื่นชมต่อพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ียังมีกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยจัดเป็นกิจกรรมประกาศความดีหน้าเสาธง 
เพ่ือผู้เรียนในทุกระดับได้ร่วมชื่นชมในความดี เช่นความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร  

สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนดังน้ี 
๑. ครูมีการศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๒. ครูมีการพัฒนา
เครื่องมือวัดผล วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม หลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับทุก
มาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ ๓. ครูมีการวัดและประเมินผล
พัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริงดว้ยวิธีการและเครื่องมือท่ีครอบคลุมการประเมิน เช่น แบบทดสอบแบบเลือก
ค าตอบท่ีถูกต้อง แบบทดสอบข้อเขียน แบบวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรมตามสภาพจริง  และ 
๔. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล เช่น การประเมินผลงาน
ของตนเอง และหาข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตนเอง  โดยมีครูเป็นคอยให้ค าปรึกษาแนะแนวในกรณีท่ีพบว่าผู้เรียนมี
ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนด ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์สาเหตุเป็นราย บุคคล  และ หาวิธีการจัดกิจกรรม
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เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมถึงการประสานความร่วมมือกับผูป้กครองในพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน ครูผู้สอนมี
การใช้แฟ้มสะสมผลงานรายบุคคลเป็นเครื่องมือในการประเมินร่วมกับวิธีการอ่ืน  

สถานศึกษามีวิธีการสนับสนุนใหค้รแูลกเปลี่ยนเรียนรู้และการใหข้อ้มูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการประชุมผู้ปกครอง มีการจัดส่งสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคล (ปพ.๖) โดยครู
ประจ าชั้นจะแจ้งรายละเอียดของการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียนให้ผู้ปกครองทราบ เพ่ือให้ทราบข้อมูล
เชิงพฤติกรรมท่ีควรสนับสนุน หรือควรปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เป็นแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ PLC จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยให้ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้น แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าเสนอ
แผนการสอนท่ีใช้รูปแบบวิธีสอน และแนวทางการวิจัยต่อกลุ่มผู้เข้าร่วม PLC จากน้ันเปิดชั้นเรียน เพื่อร่วมกัน
พัฒนาการสอนของครู จากน้ันน าผลที่ได้จากข้อเสนอแนะจากการเปิดช้ันเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป นอกจากน้ีสถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ครูได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 
เพื่อน าความรู้ใหม่ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  

๓. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัของ
หลักสูตรสถานศกึษา สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริงมีการบรหิาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ ในระดับ ดเีลิศ 
 

รายละเอียดของมาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๓.๑  จัดการ เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
 

๑. ครูจัดท าค าอธิบายรายวิชาใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
๒. ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาใน
รายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 
๓. ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
๔. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ เ น้ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ใ ช้ ทั ก ษ ะ
กระบวนการคิด และการฝึกปฏิบัติ
ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้รั บการ ฝึกทักษะ

๑. ครูจัดท าค าอธิบายรายวิชาใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 
๒. ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาใน
รายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน
การ เรียนรู้  ตั ว ช้ีวัดของห ลักสูตร
สถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ   
ดีเลิศ 
๓. ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้น
ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย นรู้  โ ด ย ผ่ า น
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  มี
คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
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แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง 
๕. มีส่ือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอน 
๖ .  มี วิ จั ย ใ น ช้ั น เ รี ย น  และ มี
กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

๔. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ
คิด และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะแสดงออก แสดงความ
คิด เห็น สรุปองค์ความรู้ น า เสนอ
ผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิต ได้ และน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จริง มีคุณภาพอยู่ในระดับ  
ดีเลิศ 
๕. มีส่ือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
๖. มีวิจัยในช้ันเรียน และมีกระบวน 
การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับ   
ดเีลิศ    

      ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑.  ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากส่ือที่หลากหลาย 
๒.  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ตาม
ความเหมาะสมมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 
๓.  ครูน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ใน
การจัดการ เรียนรู้  ต ามความ
เหมาะสม 

๑. ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใ ช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเองจากส่ือที่หลากหลาย มีคุณภาพ
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
๒. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  ตามความ
เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มี
คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
๓. ครูน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม 
มคีุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

       ๓.๓  มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 

๑. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่ จะ เรียนรู้  

๑. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
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สามารถเรียนรู้ ร่ วม กันอย่า งมี
ความสุข 

๒. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ ร่ วม กันอ ย่า งมี
ความสุข 

เรียนรู้ ร่ วม กันอย่า งมีความสุข  มี
คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๒. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน โดยเน้นให้ เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

๑. ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้  
โดยใ ช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสม
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. ครูมีการวัดและประเมินผล
ระหว่า ง เรียน ห ลังจากจัดการ
เรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้เป็นส่วนหน่ึงใน
การตัด สินผลการเรียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวช้ีวัด
ในแต่ละหน่วย 
๓.ครูมีการวัดและประเมินผล
ตัว ช้ีวัดทุกตัว  ห ลังจากจัดการ
เรียนรู้จบในแต่ละตัวช้ีวัด เพื่อน า
ผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหน่ึง
ในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผล
การเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการ
วัดและ เกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับตัวช้ีวัดในแต่ละตัว 
๔. ครูมีการวัดและประเมินผลการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  เพื่อน า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และ เกณ ฑ์กา ร ป ร ะ เมินผลที่
เหมาะสมกับแต่ละระดับช้ัน 

๑. ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนา ผู้เรียนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ  
ดีเลิศ 
๒. ครูมีการวัดและประเมินผลระหวา่ง
เรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่
ละหน่วย เพื่อน าผลการประเมินไปใช้
เป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินผลการเรียน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์
การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวช้ีวัด
ในแต่ละหน่วย มีคุณภาพอยู่ในระดับ  
ดีเลิศ 
๓. ครูมีการวัดและประเมินผลตัวช้ีวัด
ทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่
ละตัวช้ีวัด เพื่อน าผลการประเมินไปใช้
เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาผู้เรียนและ
ตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ 
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับตัวช้ีวัดในแต่ละตัว  มี
คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
๔. ครูมีการวัดและประเมินผลการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์
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๕.ครูมีการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อน า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และ เกณ ฑ์กา ร ป ร ะ เมินผลที่
เหมาะสมกับแต่ละระดับช้ัน 
 

การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละ
ระดับช้ัน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
๕ .  ค รู มี ก าร วัดและประ เมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์
การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละ
ระดับช้ัน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

     ๓ .๕  มี ก า ร แลก เป ล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 

๑. ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน
แ ล ก เ ป ล่ี ย น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์เพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
๒. ครูและ ผู้มี ส่วนเก่ียวข้องให้
ข้อมูลสะท้อนเพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
๓. ครูสร้างและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
๔. ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๑. ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
เพื่ อน า ไป ใ ช้ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่
ในระดับ ดีเลิศ 

๒. ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้ข้อมูล
สะท้อนเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง
แ ละ พัฒนาการจั ดการ เ รียนรู้  มี
คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๓. ครูสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การจัดการเรียนรู้  มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 

๔. ครูจัดท า วิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน มีคุณภาพอยู่
ในระดับ ดีเลิศ 

 
๔. หลักฐานเชิงประจักษ ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๑. แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน ระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ๒. แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที ่๓ กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
    ๓. รายงานผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการให้บริการส่ือ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู ้และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

๕. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
    ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 
ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง ใช้ส่ือจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพ  
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก และตรวจสอบและประ เมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
โดยผ่านกระบวนการ PLC มีการแลกเปล่ียนเรียน 
รู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้วยงานวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

    ควรส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
ห น่วยงานภายนอกมากข้ึน เพื่ อน าความรู้ที่ 
ได้จากการแลกเปล่ียนน้ันมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน การแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้วยงานวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

   ๑. ควรจัดอบรม พัฒนา หรือให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนและมีกระบวนการแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครูเกิดความรู้ ความเข้าใจย่ิงข้ึนและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพ 
   ๒. ครูมีการใช้ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรูด้้วยตนเองจากส่ือที่หลากหลาย โดยมีการประเมินคณุภาพและประสิทธิภาพ 
ของส่ือโดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย 

   ๓. ครูน าบริบทและภูมิปญัญาท้องถ่ินมาบรูณาการในการจัดการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเน้ือหาและ
ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ๔. สนับสนุนให้ครูในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าสู่ระบบการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้ีความรู้
ความเช่ียวชาญ เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในเส้นทางของวิชาชีพคร ูและเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานสอนและภาระงานนอกเหนืองานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   
   ๕. จัดให้มีการฝึกอบรมครูเรื่องการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาครูในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้เครื่องมือ วิธีการ
วัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดบัช้ันให้ดีย่ิงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 

ค่าร้อยละ/ระดับ
คุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ           71 ๗๑ ตามเป้าหมาย 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

72 ๗๒ ตามเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 73 ๗๖ สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 72 77 สูงกว่าเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 66 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 71 88 สูงกว่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   ดีเลิศ 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 73 96 สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 74 80 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 74 79 สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 74 81 สูงกว่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ดี 

ยอด
เยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  74 80.72 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 74 77.14 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 74 81.43 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 74 76.57 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 74 76.43 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 


