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ค าน า 

ส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้จัดท า                     
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาท่ีจะเน้นการเก็บ
ข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา  ไม่เพ่ิมภาระการจัดท าเอกสารให้สถานศึกษา  รวมทั้งพัฒนาผู้
ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน  มีความน่าเชื่อถือ  สามารถให้ค าชี้แนะและให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้  ปรับ
กระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา ( Evaluation and Development)  บนพื้นฐานบริบทของ
สถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมาย
ส าคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้  และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึง
เป้าหมายคือ  มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดข้ึน (Accountability) 

เอกสารเล่มนี้ได้จัดท าขึ้นตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                      
ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ของส านักทดสอบ
ทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่ให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)ใช้
เป็นแนวทางด าเนินงาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ซึ่งจะท าให้เกิดความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัด
โบสถ์ดอนพรหม)มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หวังว่าคณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  น ากรอบและแนวทางใน
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด  ทั้งนี้  ขอขอบคุณผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  ทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการจัดท ากรอบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  ส าหรับระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ให้มีความสมบูรณ์  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 

(นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
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สารบัญ 

ค าน า  ก 

สารบัญ  ข 

ส่วนที่ ๑   บทน า ๒ 

ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษา ค าอธิบาย และระดับคุณภาพ ๘ 

 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ๒๕ 

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๖๒ 

ส่วนที่ ๓ แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๑๐๘ 

ภาคผนวก  ๑๑๓ 

** ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

** ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

               
** 

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) เรื่อง ให้ใชเ้อกลักษณ ์
 อัตลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)                         
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

** ขั้นตอนการท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- โครงสร้างการจัดท าแผน 
- ขั้นตอนการจัดท ารายงานการการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
- โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

** ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

** 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) ที่  ๑๕๔ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดกรอบมาตรฐานของสถานศึกษา  และจัดท าคู่มือ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
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ส่วนที่  ๑ 

 

 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้  เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี , ๒๕๔๕)
คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา ในบริบทของ  สังคมไทยปัจจุบัน 
รูปแบบการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในระบบ ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงาน  หลักท่ีมีหน้าที่ในการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในสถานการณ์  ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้ าแตกต่างกัน ทั้งในด้าน งบประมาณ 
คุณภาพ บุคลากร หรือ  แม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอื้ออ่ืน ๆ เช่น ความร่วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษา การสนับสนุน  จากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิดจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา  อีกท้ัง ปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตาม  บริบทและความต้องการของตนเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพในการบริหารจัดการจึงมี                    
ความแตกต่างกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึง
ก าหนดให้ หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่
การ ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ  
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา  ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๖  
สิงหาคม ๒๕๖๑  ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ  สถานศึกษา 
และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความม่ันใจแก่ผู้มีส่วน  เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า                
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจาก  การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ความส าคัญและความจ าเป็นในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึน  ใน

สถานศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล                             
การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน , 
๒๕๔๘) มาตรฐานในบริบทนี้จึงเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์รวม  การก าหนดให้มี
มาตรฐานการศึกษาท าให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพเพราะสถานศึกษาทุก  แห่งรู้ว่าเป้าหมาย        
การพัฒนาที่แท้จริงอยู่ท่ีใด การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้ความส าคัญกับ  การจัดการศึกษา ๒ 
ประการ ได้แก่ ๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐาน  เดียวกัน ๒) มาตรฐานท า
ให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด นอกจากนี้  การก าหนดมาตรฐานยังเป็น
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การก าหนดความคาดหวังที่ชัดเจนให้กับครู ผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและ  หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมมือรวมพลังเพื่อให้เกิด  คุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด มาตรฐานการศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และ เป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดที่ผู้มีส่วน 

 
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคนต้องรับรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาที่ก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดข้ึน (accountability)  
 
มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
๑. ผู้เรียน ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติว่า  

ต้องการคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร จะท าอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานการศึกษา  
ก าหนด  

๒. ครู ใช้มาตรฐานเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ  เป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  ตามท่ี
มาตรฐานก าหนดไว้ 

๓. ท้องถิ่นและสถานศึกษา ใช้มาตรฐานเป็นแนวทางร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ที่ตั้งไว้  

๔. พ่อแม่ผู้ปกครอง ประชาชนและผู้น าชุมชน ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ประชาชนได้รับ  ทราบ
กระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้คนไทยในท้องถิ่นเข้าใจและเข้ามามีส่วน  ร่วมเพ่ือให้
การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

๕. ประเทศชาติใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือที่ท าให้ทุกองค์กรประกอบของระบบการศึกษาขับเคลื่อน  ไป
พร้อม ๆ กัน สู่เป้าหมายเดียวกัน และท าให้เกิดภาพการจัดการศึกษาท่ีมีความหมาย 

 
 แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากการศึกษางานวิจัย บทความ บทสัมภาษณ์ผู้น าทางการศึกษา ผู้บริหารดีเด่น ตลอดจนการแสดง               

ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลทั่วไป สรุปได้ว่า สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสิ่งส าคัญที่บ่งบอก
ได้อย่างชัดเจนหลายประการ ได้แก่ มีการก าหนดภารกิจของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีการก ากับติดตามงาน  สม่ าเสมอ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาบ้านและชุมชนมีความใกล้ชิดและไว้วางใจกัน มีการตั้งความ คาดหวังของผลส าเร็จ
ไว้สูง มีความเป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ทั้งครูและผู้บริหาร มีการสร้าง  โอกาสในการเรียนรู้และ
ให้เวลาผู้เรียนในการท างานกลุ่มมากขึ้น จัดสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นอย่างมีระเบียบ  สะอาด และปลอดภัย มีการจัด
หลักสูตรที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย ใช้กลวิธีในการประเมินที่หลากหลาย  จัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการท่ีจะเรียนรู้ จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริม ความเป็นเลิศทางวิชาการ ขจัดสิ่งที่เป็น
อุปสรรคส าหรับความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน พัฒนางานอยู่  บนพื้นฐานของการวิจัย ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
อย่างเต็มที่และวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวคิดใน  การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังกล่าว ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานว่าต้องเป็นมาตรฐานที่ปฏิบัติง่าย ประเมิน
ได้จริง กระชับและจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อน  คุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับชาติ 
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ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานจึงเน้นที่  คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของกระบวนการบริหารและการจัดการและ
คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียน  การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานใน              
ด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน  คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้
อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๖ ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ  พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย 
สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  (หมายถึงเป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม) ” และในมาตรา ๗ ที่ว่า “ใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง  จิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วมและของประเทศชาติ รวมทั้ง 
ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล 
ตลอดจน  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง            
มีความคิด  ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ” นอกจากนี้เพ่ือให้ก้าวทันกระแส                        
การเปลี่ยนแปลง  ในยุคที่ความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการปฏิรูป
การศึกษาใน  ทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ได้ประกาศวิสัยทัศน์เก่ียวกับคนไทยยุคใหม่ว่า คนไทยยุคใหม่
ต้องได้ เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ
และ เป็นพลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบ  อาชีพ 
ดังนั้นในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านคุณภาพของผู้เรียน จึงมุ่งเน้นที่  การพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาย่อย จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ ๒) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้น  คุณภาพ
มาตรฐานขั้นต้น ในระดับ “ปานกลาง” ที่การมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ  การคิดค านวณ 
รวมทั้ง การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง  ได้แก่ ระดับ “ดี”                 
“ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่อง  การมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและการแก้ปัญหา  การมีความสามารถใน                
การสร้างนวัตกรรม การมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และการมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ส าหรับด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้น
พ้ืนฐานในระดับ “ปานกลาง” ที่ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา  ก าหนด และ การมีสุขภาวะ
ทางร่างการและจิตสังคม ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ”และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่
คุณภาพมาตรฐานในระดับท่ีแตกต่างกัน ในเรื่อง ความภูมิในในท้องถิ่นและ  ความเป็นไทย รวมทั้ง การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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 ๒. แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารคุณภาพ                    
ของสถานศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร  และด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา เน้นที่การบริหาร  จัดการคุณภาพ
โดยรวม โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา รวมทั้งระบบบริหาร 
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ด้านการบริหารหลักสูตร  และงานวิชาการของสถานศึกษา  หลักสูตรสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อน
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้เป็น  อย่างดี มีหลักสูตรสถานศึกษาจะมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการ
และเนื้อหาสาระท่ีเรียน ตลอดจน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสะท้อนว่าผู้เรียน
มีความรู้ความสามารถ  เจตคติและพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ หลักสูตรที่ดี
ควรค านึงถึงบริบท  ของผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่
สอดคล้องกับ  ความถนัด ความสามารถและความสนใจของผู้เรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้เรียน  ตามขีดความสามารถท าให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและ
สติปัญญา ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร  ครูและบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด การพัฒนาครูและบุคลากร เน้นไปที่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพซึ่งต้องมี                  
การ พัฒนาที่ตรงตามความต้องการจ าเป็น อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ  
ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ  สภาพแวดล้อมและ                       
การบริการที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาท่ีมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ                 
การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ  การจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ท าให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย  มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะ
ส่งผลถึงความส าเร็จในการเรียนของผู้เรียนด้วย มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและ  การจัดการมุ่งเน้นคุณภาพ
มาตรฐานขั้นต้น ในระดับ “ปานกลาง” ที่เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่  สถานศึกษาก าหนดและระบบบริหาร
จัดการคุณภาพสถานศึกษา ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไป
ที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่องการด าเนินการ พัฒนาวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากร การจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม รวมทั้งการจัดระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

๓. แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            
การจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณภาพ  การจัดการศึกษา             
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่ยอมรับกันว่าส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง  แท้จริง เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งเน้นที่การปฏิบัติ ( active learning) เพ่ือให้ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและการปฏิบัติที่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน มาตรฐานด้าน  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้น ในระดับ “ปานกลาง” ที่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง รวมทั้งความสามารถในการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ              
การเรียนรู้ ตลอดจนการตรวจสอบและประเมิน  ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและการน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ส่วนคุณภาพ
มาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่าง
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กัน ในเรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียน  เชิงบวก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสาร  

๑. เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนส าหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ  ภายใน
ของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งจะท าให้เกิด ความมั่นใจแก่ผู้ที่ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานและคง  รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจาก           
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ๒. เอกสารฉบับนี้จัดท าเพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษา                   
ของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและใช้เป็น  แนวทางใน
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๓. โครงสร้างของเอกสารประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทน า ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษา 
ค าอธิบาย และระดับคุณภาพ และส่วนที่ ๓ แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๔. ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการให้ผู้ที่เก่ียวข้อง  ทุกฝ่ายมี
ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
                 ๔.๑ การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับ
มอบหมาย 
                 ๔.๒ การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนางานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนเพราะ  ผล              
การพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา 
                 ๔.๓ การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ  
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น 

        ๔.๔ การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องไม่สามารถ   
ว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่นๆ ด าเนินการแทนได้  
                  ๔.๕ การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไป  ใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่  ๒ 

มาตรฐานการศึกษา 

ค าอธิบาย  และระดับคุณภาพ 
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ส่วนที่  ๒ 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ค าอธิบาย และระดับคุณภาพ 
 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง  ประเมิน ได้จริง 
กระชับ และจ านวนน้อย  แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง  ข้อมูลที่ได้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับหน่วยงานต้น
สังกัด และระดับชาติ  ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน  คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา  
และคุณภาพครู  มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  และข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี  ๕ 
ระดับ คือ ระดับก าลังพัฒนา  ระดับปานกลาง  ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม  รายละเอียดของมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ  ประเด็นพิจารณา  และระดับคุณภาพ   ภายใต้วิสัยทัศน์ ค่านิยม  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์
และอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียน ดังนี้ 

 
 วิสัยทัศน์ 

 ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ   
น้อมน าศาสตร์พระราชา Active Learning + PLC  สู่คุณภาพการศึกษา Thailand ๔.๐   

ค่านิยม 
รู้รักสามัคคี  ช่วยเหลือเกื้อกูล  เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
โรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ดี  เก่ง  มีคุณภาพ 

อัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียน 
พอเพียง  มีวินัย  สุจริต  จิตอาสา 
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                                                 มาตรฐานการศึกษา  
                           ค าอธิบาย และระดับคุณภาพ 
                                     ระดับปฐมวัย  
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                            มาตรฐานการศึกษา 

                         ค าอธิบาย  และระดบัคุณภาพ 
                      ระดับปฐมวัย 

 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
 

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาน

สัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
เด็กร่าเริงแจ่มใส  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนในการรอคอย  ยอมรับและ

พอใจในความสามารถ  และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี  มีความม่ันใจ  กล้าพูด กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน  เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ  อดทนอดกลั้น  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  มีวินัยในตนเอง  ประหยัดและพอเพียง  มีส่วนร่วมดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย  และมีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่  เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  เช่น ความคิด พฤติกรรม  พ้ืนฐาน



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๑ 

ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  แก้ไขข้อขัดแย้ง  โดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง  

 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย  และพยายามค้นหา

ค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ได้ สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ  เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง  การเล่นอิสระ  เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี  เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
 

การให้ระดับคุณภาพ  
 
ระดับคุณภาพ  ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนด  
ป านกลาง  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนด  
มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม
ในการพัฒนาเด็กท่ียังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

ด ี มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  

ดีเลิศ  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม
ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

ยอดเยี่ยม  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา   
มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม 
ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๒ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ  ด้านครูและบุคลากรด้าน

ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือ
สร้างความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษา

ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ  เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น  

 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการ

อบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน  
 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ ์ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะ

ในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก  ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ  การจัดกิจกรรม  มี
การสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิด การ

เรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้  

 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู  
สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุน

การจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๓ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และ            

อัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐาน  ที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัด  
การให้ระดับคุณภาพ 
 
ระดับคุณภาพ  ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา   มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ

บริบทของท้องถิ่น  
 มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  

ป านกลาง   มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น  

 มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  
ด ี  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท

ของท้องถิ่น  
 จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก

เป็นรายบุคคล  
 จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ

หลากหลาย  
 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ

สถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
ดีเลิศ   มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  
 จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก

เป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา  
 จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ

หลากหลาย  
 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๔ 

 

ระดับคุณภาพ  ประเด็นพิจารณา 
  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่

ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

 
ยอดเยี่ยม  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  
จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  
 จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ

หลากหลาย  
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะ
ระหว่าง การปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการ
ปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับ
การยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๕ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  การจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  เต็มศักยภาพ  รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง

โอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและลงมือกระทาผ่านประสาทสัมผัส  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  

 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอยา่งสมดุลเต็มศักยภาพ  
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์มาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  

 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอยา่งมีความสุข  
ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ  ตามความ

ต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ  จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์

และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครู
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น  

 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  ไม่ใช้

แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล  การประเมินพัฒนาการเด็ก  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วม และน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๖ 

การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ  ประเด็นพิจารณา  
ก าลังพัฒนา  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา ไม่สมดุล  
ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตาม
ความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก  

ปานกลาง  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุล  
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตาม
ความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก  

ด ี จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล  
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  
จัดบรรยากาศและสภาพ แวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ 
พัฒนาเด็ก  

ดีเลิศ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว  ชุมชน
และผู้เกี่ยวข้อง  
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า  
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นาผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ 
พัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว  ชุมชน
และผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี  
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ 
พัฒนาเด็ก  



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    มาตรฐานการศึกษา 
ค าอธิบาย 

และระดับคุณภาพ 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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      มาตรฐานการศึกษา  
              ค าอธิบายและระดบัคุณภาพ 
              ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน   ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
         ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ 
         แก้ปัญหา  
     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
     ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
     ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ประกอบด้วยความสามารถใน                

การอ่าน การเขียน  การสื่อสาร  การคิดค านวณ  การคิดประเภทต่างๆ  การสร้างนวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  การมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและ                   
จิตสังคม  
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๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
                  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
 

     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
          ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม  เชื่อมโยงองค์

ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  
 
     ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
          ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมใน

ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
          ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน              

ด้านความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะ กระบวนการต่างๆ  รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  หรือผล             
การทดสอบอื่นๆ  

 
     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรือ                 
งานอาชีพ  
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      ๑) มีคุณลักษณะและค่ านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
          ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่

สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
 

               ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
         ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
      ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
           ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 

ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี 
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      ๔) มีสุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม  
          ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่

ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
    ต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายที่

สถานศึกษาก าหนด  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

 
ปานกลาง  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิช าการของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด  
ด ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
เป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  

 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดีเลิศ  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได ้ 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ

สังคมในด้านการเรียนรู ้การสื่อสาร การท างาน  
 ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน และ

การท างานหรืองานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ยอดเยี่ยม  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิช าการของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า 
            เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา 
           ก าหนด  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ 
            คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได ้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
            คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได ้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร ่ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ 
            สังคมในด้านการเรียนรู ้การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค ์และมีคุณธรรม  
ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน และ 
            การท างานหรืองานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได ้ 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
            วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

 

 

 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๒๒ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ    
      ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  
 

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ  พันธกิจอย่าง

ชัดเจน  สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี  ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา  บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ที่เน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  หมายรวมถึงการจัด  การเรียนการ
สอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๒๓ 

 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมทางสังคม 

ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ 
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ  ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

ป านกลาง  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

ด ี เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  

ดีเลิศ  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู  
และสถานศึกษา  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
และ มีความปลอดภัย  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๒๔ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
และมีความปลอดภัย  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๒๕ 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
 

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  สร้างโอกาสให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออก
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย

สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
 

๓.๓. มีก ารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ

วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้  
 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้

ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ  ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ  

ป านกลาง  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ด ี จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

ดีเลิศ  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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        มาตรฐานการศึกษา 
         ระดับขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด

ในแต่ละระดับชั้น 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน  
๓) ผู้เรียน มีความสามารถในการสื่อสาร  
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  
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เกณฑ์การพิจารณา 

1.ผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นเรียน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับดีมาก ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๕ (ยอดเยี่ยม) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับด ีร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป ๔ (ดีเลิศ) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับด ีต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๓ (ดี) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับผ่าน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๒ (ปานกลาง) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 
 
 

 

2.ผู้เรียนสามารถเขียนได้ตามเกณฑ์ของระดับช้ันเรียน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารกในการเขียน ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับดีมาก ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๕ (ยอดเยี่ยม) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับดี ร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป ๔ (ดีเลิศ) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับดี ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๓ (ดี) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับผ่าน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๒ (ปานกลาง) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 

 

3.ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสมตามระดับชั้นเรียน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับดีมาก ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๕ (ยอดเยี่ยม) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับด ีร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป ๔ (ดีเลิศ) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับด ีต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๓ (ดี) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับผ่าน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๒ (ปานกลาง) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 

     4.ผู้เรียนสามารถคิดค านวณได้เหมาะสมตามระดับชั้นเรียน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับดีมาก ร้อยละ ๕๐  
ขึ้นไป 

๕ (ยอดเยี่ยม) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับดี ร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป ๔ (ดีเลิศ) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับดี ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๓ (ดี) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับผ่าน ร้อยละ ๕๐  
ขึ้นไป 

๒ (ปานกลาง) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของสพฐ.ระดับผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 

 

 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๓๐ 

 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๑  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑) ผู้เรียนที่สามารถอ่านออก       

๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน       

๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร       

๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ       

รวมเฉลี่ย  

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๑  มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 

 
เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 

- ค่าเฉลี่ย     ๔.๒๔ – ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ๕    ยอดเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๓.๔๓ – ๔.๒๓    ระดับคุณภาพ  ๔    ดีเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๒.๖๒ – ๓.๔๒    ระดับคุณภาพ  ๓    ดี  
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๘๑ – ๒.๖๑    ระดับคุณภาพ  ๒    พอใช้ 
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ – ๑.๘๐    ระดับคุณภาพ  ๑    ปรับปรุง  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การทดสอบการอ่าน การ
เขียน การคิดวิเคราะห์ 

แบบทดสอบ การสอบอ่านเขียน 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แบบรายงานการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ใน
แต่ละระดับชั้นในระบบ emiss 
- แบบรายงานการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
- บันทึกการอ่าน การเขียน 
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
- บันทึกโฮมรูม 
- ปพ. ๕ (แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
- ปพ. ๖ (แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล) 

 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๓๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
๓) ผู้เรียนสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

 
เกณฑ์การพิจารณา 

 
๑.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมร้อยละ ๕๐ขึ้น
ไป  

๕ (ยอดเยี่ยม) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาระดับดี ร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป ๔ (ดีเลิศ) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาระดับดี ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๓ (ดี) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาระดับผ่านร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป ๒ (ปานกลาง) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของระดับผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๓๒ 

๒.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณตามเกณฑ์ของสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมร้อยละ ๕๐
ขึ้นไป  

๕ (ยอดเยี่ยม) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณตามเกณฑ์ของสถานศึกษาระดับดี ร้อยละ ๕๐ ขึ้น
ไป 

๔ (ดีเลิศ) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณตามเกณฑ์ของสถานศึกษาระดับดี ต่ ากว่าร้อยละ 
๕๐  

๓ (ดี) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณตามเกณฑ์ของระดับผ่านร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป ๒ (ปานกลาง) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณตามเกณฑ์ของระดับผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 
 
 

๓.  ผู้เรียนสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษาระดับดีเยี่ยมร้อยละ ๕๐ขึ้นไป  

๕ (ยอดเยี่ยม) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษาระดับดี ร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป 

๔ (ดีเลิศ) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษาระดับดีต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐  

๓ (ดี) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาตามเกณฑ์ของ
ระดับผ่านร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป 

๒ (ปานกลาง) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาตามเกณฑ์ของ
ระดับผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   

๑ (ก าลังพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๓๓ 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

     

๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

     

๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

     

รวมเฉลี่ย  

สรุป ตัวบ่งช้ีที่ ๒   มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

 
เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 

- ค่าเฉลี่ย     ๔.๒๔ – ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ๕    ยอดเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๓.๔๓ – ๔.๒๓    ระดับคุณภาพ  ๔    ดีเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๒.๖๒ – ๓.๔๒    ระดับคุณภาพ  ๓    ดี  
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๘๑ – ๒.๖๑    ระดับคุณภาพ  ๒    พอใช้ 
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ – ๑.๘๐    ระดับคุณภาพ  ๑    ปรับปรุง  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.ค่าเฉลี่ยผลการประเมินทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ปพ. ๕ (แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- บันทึกผลหลังการสอน 
- การสอนของครู 
- บันทึกการอ่าน 
- ชิ้นงาน  ผลงานนักเรียน 
- ปพ. ๕ (แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
 

 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๓๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ทั้งได้ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงานผลผลิต 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 
เกณฑ์การพิจารณา 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๘๐ ที่สามารถสร้างนวัตกรรม  ๑ ชิ้น/ภาคเรียน ๕ (ยอดเยี่ยม) 
ผู้เรียน ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ที่สามารถสร้างนวัตกรรม ๑ ชิ้น/ภาคเรียน ๔ (ดีเลิศ) 
ผู้เรียน ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ที่สามารถสร้างนวัตกรรม  ๑ ชิ้น/ภาคเรียน ๓ (ดี) 
ผู้เรียน ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ที่สามารถสร้างนวัตกรรม ๑ ชิ้น/ภาคเรียน ๒ (ปานกลาง) 
ผู้เรียนต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐  ที่สามารถสร้างนวัตกรรม ๑ ชิ้น/ภาคเรียน ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 

     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

 

 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ - นวัตกรรมของนักเรียนที่น าเสนอในงาน Open House 
- ห้องเรียน 

 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๓๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน

การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. ผู้เรียนสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้เหมาะสม 
 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. ผู้เรียนสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสม 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
ตามเกณฑ์ของระดับดีมาก ร้อยละ ๕๐    

๕ (ยอดเยี่ยม) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
ตามเกณฑ์ของระดับดี ร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป 

๔ (ดีเลิศ) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
ตามเกณฑ์ของระดับดี ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   

๓ (ดี) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
ตามเกณฑ์ของระดับพอใช้ร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป 

๒ (ปานกลาง) 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
ตามเกณฑ์ของระดับพอใช้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   

๑ (ก าลังพัฒนา) 

 
 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้เหมาะสม 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ตามเกณฑ์ของระดับดีมาก ร้อยละ ๕๐    ๕ (ยอดเยี่ยม) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ตามเกณฑ์ของระดับด ีร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป ๔ (ดีเลิศ) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ตามเกณฑ์ของระดับด ีต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๓ (ดี) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ตามเกณฑ์ของระดับพอใช้ร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป ๒ (ปานกลาง) 
จ านวนผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ตามเกณฑ์ของระดับพอใช้ต่ าว่าร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๓๖ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. ผู้เรียนสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

     

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้เหมาะสม      

รวมเฉลี่ย  

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
 
เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 

- ค่าเฉลี่ย     ๔.๒๔ – ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ๕    ยอดเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๓.๔๓ – ๔.๒๓    ระดับคุณภาพ  ๔    ดีเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๒.๖๒ – ๓.๔๒    ระดับคุณภาพ  ๓    ดี  
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๘๑ – ๒.๖๑    ระดับคุณภาพ  ๒    พอใช้ 
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ – ๑.๘๐    ระดับคุณภาพ  ๑    ปรับปรุง  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

ตรวจแผนการสอนขิงครู บันทึก
หลังแผน บันทึกผลการประเมิน
หลังแผน 

- แผนการสอนของครู 
- ผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๓๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความ

เข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ  
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาค่าเฉลี่ยรวมทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป และ O-net ป.๖ เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ ๕๐ 
ทุกวิชา 

ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาค่าเฉลี่ยรวมทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ และ O-net ป.๖ เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ร้อยละ ๕๐  
๒ – ๓ วิชา 

ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาค่าเฉลี่ยรวมทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ และ O-net ป.๖ เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ ๓ ของปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

ดี 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาค่าเฉลี่ย
รวมทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙  และ O-net ป.๖ เฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ 

ปานกลาง 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาค่าเฉลี่ยรวมทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐  และ O-net ป.๖ เฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 

ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๓๘ 

 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. ผลการเรียนสิ้นปี แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของฝ่ายวิชาการ 

๒. ผลการทดสอบ O - NET แบบรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๓๙ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างาน

หรืองานอาชีพ 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างาน

หรืองานอาชีพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  
 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพต่ ากว่า ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 

ดี 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ – ๕๙   

ปานกลาง 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐  

ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๔๐ 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๖  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม  
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน  สภาพห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเกตการสอน 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชา ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อของนักเรียน ป. ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๔๑ 

สรุปมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

รายการ ๑  มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

     

รายการ ๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

     

รายการ ๓  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

     

รายการ ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

     

รายการ ๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

     

รายการ ๖  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

     

สรุป ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      

 
เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 

- ค่าเฉลี่ย     ๔.๒๔ – ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ๕    ยอดเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๓.๔๓ – ๔.๒๓    ระดับคุณภาพ  ๔    ดีเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๒.๖๒ – ๓.๔๒    ระดับคุณภาพ  ๓    ดี  
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๘๑ – ๒.๖๑    ระดับคุณภาพ  ๒    พอใช้ 
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ – ๑.๘๐    ระดับคุณภาพ  ๑    ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๔๒ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา

ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒) ผู้เรียนมีค่านิยมที่ด ี 
๓) ผู้เรียนมีคุณธรรมที่ดี 

              ๓.๑) ผู้เรียนด้านความพอเพียง  
   ๓.๒) ผู้เรียนด้านความมีวินัย  
   ๓.๓) ผู้เรียนด้านสุจริต หรือความซื่อสัตย์ 
   ๓.๔) ผู้เรียนด้านจิตอาสา  
 

เกณฑ์การพิจารณา 
 

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

จ านวนผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ของระดับชั้นอยู่ในเกณฑ์ระดับ 
ดีเยี่ยม ร้อยละ ๕๐    

๕ (ยอดเยี่ยม) 

จ านวนผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของระดับชั้นอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
ร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป 

๔ (ดีเลิศ) 

จ านวนผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของระดับชั้นอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
 ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   

๓ (ดี) 

จ านวนผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามเกณฑ์ของระดับชั้นอยู่ในเกณฑ์ระดับผ่าน 
ร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป 

๒ (ปานกลาง) 

จ านวนผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของระดับชั้นอยู่ในเกณฑ์ระดับผ่าน 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   

๑ (ก าลังพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๔๓ 

 
๒. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นไปตามค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
จ านวนผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นไปตามค่านิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการ จ านวน ๑๒ ประการ ๕ (ยอดเยี่ยม) 
จ านวนผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นไปตามค่านิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการ จ านวน ๑๐ - ๑๑ 
ประการ 

๔ (ดีเลิศ) 

จ านวนผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นไปตามค่านิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการ จ านวน ๘ - ๙ ประการ ๓ (ดี) 
จ านวนผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นไปตามค่านิยมพ้ืนฐาน ๑๒ จ านวน ๗  ประการ ๒ (ปานกลาง) 
จ านวนผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นไปตามค่านิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการ จ านวน ๖ ประการ ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 

๓. ผู้เรียนมคีุณธรรมที่ดี 
 

๓.๑  ผู้เรียนด้านความพอเพียง             
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

จ านวนผู้เรียนมีนิสัยรักการออม ร้อยละ ๙๐    ๕ (ยอดเยี่ยม) 
จ านวนผู้เรียนมีนิสัยรักการออม ร้อยละ ๘๐ ๔ (ดีเลิศ) 
จ านวนผู้เรียนมีนิสัยรักการออม ร้อยละ ๗๐   ๓ (ดี) 
จ านวนผู้เรียนมีนิสัยรักการออม ร้อยละ ๖๐ ๒ (ปานกลาง) 
จ านวนผู้เรียนมีนิสัยรักการออม ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 

 
๓.๒ ผู้เรียนด้านความมีวินัย 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
จ านวนผู้เรียนมาโรงเรียนทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้อยละ ๙๐    ๕ (ยอดเยี่ยม) 
จ านวนผู้เรียนมาโรงเรียนทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้อยละ ๘๐ ๔ (ดีเลิศ) 
จ านวนผู้เรียนมาโรงเรียนทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้อยละ ๗๐   ๓ (ดี) 
จ านวนผู้เรียนมาโรงเรียนทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้อยละ ๖๐ ๒ (ปานกลาง) 
จ านวนผู้เรียนมาโรงเรียนทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 

 
๓.๓ ผู้เรียนด้านความซื่อสัตย์               

 ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
จ านวนสถิตินักเรียนแจ้งของหายแล้วได้คืน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ ๙๐    ๕ (ยอดเยี่ยม) 
จ านวนสถิตินักเรียนแจ้งของหายแล้วได้คืน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ ๘๐ ๔ (ดีเลิศ) 
จ านวนสถิตินักเรียนแจ้งของหายแล้วได้คืน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ ๗๐   ๓ (ดี) 
จ านวนสถิตินักเรียนแจ้งของหายแล้วได้คืน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ ๖๐ ๒ (ปานกลาง) 
จ านวนสถิตินักเรียนแจ้งของหายแล้วได้คืน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๔๔ 

๓.๔ ผู้เรียนด้านจิตอาสา  
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

จ านวนผู้เรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของสถานศึกษาจัดขึ้น ร้อยละ ๙๐    ๕ (ยอดเยี่ยม) 
จ านวนผู้เรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของสถานศึกษาจัดขึ้น ร้อยละ ๘๐ ๔ (ดีเลิศ) 
จ านวนผู้เรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของสถานศึกษาจัดขึ้น ร้อยละ ๗๐   ๓ (ดี) 
จ านวนผู้เรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของสถานศึกษาจัดขึ้น ร้อยละ ๖๐ ๒ (ปานกลาง) 
จ านวนผู้เรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของสถานศึกษาจัดขึ้น ร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑.ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์       

๒.ผู้เรียนที่มีค่านิยมที่ดี      

๓. ผู้เรียนมีคุณธรรมที่ดี 
 ๓.๑ ผู้เรียนที่มคีุณธรรมด้านความพอเพียง 
 ๓.๒ ผู้เรียนที่มคีุณธรรมด้านความมีวินัย 
 ๓.๓ ผู้เรียนที่มคีุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ 
 ๓.๔ ผู้เรียนที่มคีุณธรรมด้านจิตอาสา  

     

รวมเฉลี่ย      

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

 

 

เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 
- ค่าเฉลี่ย     ๔.๒๔ – ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ๕    ยอดเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๓.๔๓ – ๔.๒๓    ระดับคุณภาพ  ๔    ดีเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๒.๖๒ – ๓.๔๒    ระดับคุณภาพ  ๓    ดี  
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๘๑ – ๒.๖๑    ระดับคุณภาพ  ๒    พอใช้ 
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ – ๑.๘๐    ระดับคุณภาพ  ๑    ปรับปรุง  

 
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- โครงการ/กิจกรรม  
- แบบสรุปคุณธรรม จริยธรรม และ 
  ค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ  
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
- บันทึกการเข้าแถว 
- บันทึกการมาสาย 
- บันทึกความดี 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- รายงานโครงการ 
- บันทึกเงินออม 
- บันทึกโฮมรูม 

 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๔๖ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  
๒) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
 

๑. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองเหมาะสมกับช่วงวัย 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

จ านวนผู้เรียนมีภาคความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองตามเกณฑ์ของระดับดีเยี่ยม 
 ร้อยละ ๕๐    

๕ (ยอดเยี่ยม) 

จ านวนผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองตามเกณฑ์ของระดับดี ร้อยละ ๕๐ 
 ขึ้นไป 

๔ (ดีเลิศ) 

จ านวนผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองตามเกณฑ์ของระดับดี ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๓ (ดี) 
จ านวนผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองตามเกณฑ์ของระดับผ่าน ร้อยละ ๕๐  
ขึ้นไป 

๒ (ปานกลาง) 

จ านวนผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองตามเกณฑ์ของระดับผ่าน ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๕๐   

๑ (ก าลังพัฒนา) 

 

 
๒. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

 ค าอธิบายระดับคุณภาพ   ระดับคุณภาพ 

จ านวนผู้เรียนมีภาคความภูมิใจในความเป็นไทยตามเกณฑ์ของระดับดีเยี่ยมร้อยละ ๕๐    ๕ (ยอดเยี่ยม) 
จ านวนผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตามเกณฑ์ของระดับดี ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๔ (ดีเลิศ) 
จ านวนผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตามเกณฑ์ของระดับดี ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๓ (ดี) 
จ านวนผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตามเกณฑ์ของระดับผ่าน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๒ (ปานกลาง) 
จ านวนผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตามเกณฑ์ของระดับผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๔๗ 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑.ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น      

๒.ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย      

รวมเฉลี่ย      

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

 

 
เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 

- ค่าเฉลี่ย     ๔.๒๔ – ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ๕    ยอดเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๓.๔๓ – ๔.๒๓    ระดับคุณภาพ  ๔    ดีเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๒.๖๒ – ๓.๔๒    ระดับคุณภาพ  ๓    ดี  
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๘๑ – ๒.๖๑    ระดับคุณภาพ  ๒    พอใช้ 
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ – ๑.๘๐    ระดับคุณภาพ  ๑    ปรับปรุง  

 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
การสัมภาษณ์การสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม - ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กิจกรรมวันส าคัญ (วันภาษาไทย) 
- รายงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๔๘ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 
 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย  
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ผู้เรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อ่ืนเหมาะสมกับช่วงวัย  

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
จ านวนผู้เรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่นตามเกณฑ์ของระดับดีเยี่ยมร้อยละ ๕๐    ๕ (ยอดเยี่ยม) 
จ านวนผู้เรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่นตามเกณฑ์ของระดับด ีร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๔ (ดีเลิศ) 
จ านวนผู้เรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่นตามเกณฑ์ของระดับด ีต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๓ (ดี) 
จ านวนผู้เรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่นตามเกณฑ์ของระดับผ่าน ร้อยละ ๕๐ขึ้นไป ๒ (ปานกลาง) 
จ านวนผู้เรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่นตามเกณฑ์ของระดับผ่าน ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๕๐   

๑ (ก าลังพัฒนา) 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างที่หลากหลาย 

     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างที่หลากหลาย 

 

 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- โครงการ/กิจกรรม 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
 - รายงานโครงการ 
- แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- บุนทึกโฮมรูม 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๔๙ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีการรักษาสุภาพทางกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง

วัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  
๒) ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม  

 

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย เหมาะสมตามช่วงวัย 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย เหมาะสมตามช่วงวัยร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป    ๕ (ยอดเยี่ยม) 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย เหมาะสมตามช่วงวัยร้อยละ ๗๐-๗๙ ๔ (ดีเลิศ) 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย เหมาะสมตามช่วงวัยร้อยละ ๖๐-๖๙ ๓ (ดี) 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย เหมาะสมตามช่วงวัยร้อยละ ๕๐-๕๙  ๒ (ปานกลาง) 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย เหมาะสมตามช่วงวัย ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 

 
๒. ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมเหมาะสมตามช่วงวัย 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมเหมาะสมตามช่วงวัย ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ๕ (ยอดเยี่ยม) 
ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมเหมาะสมตามช่วงวัย ร้อยละ ๗๐-๗๙ ๔ (ดีเลิศ) 
ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมเหมาะสมตามช่วงวัย ร้อยละ ๖๐-๖๙ ๓ (ดี) 
เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมเหมาะสมตามช่วงวัยร้อยละ ๕๐-๕๙ ๒ (ปานกลาง) 
เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมเหมาะสมตามช่วงวัยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๕๐ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

     

๒. ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม
เหมาะสมตามช่วงวัย 

     

รวมเฉลี่ย      
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

 

 
 
เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 

- ค่าเฉลี่ย     ๔.๒๔ – ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ๕    ยอดเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๓.๔๓ – ๔.๒๓    ระดับคุณภาพ  ๔    ดีเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๒.๖๒ – ๓.๔๒    ระดับคุณภาพ  ๓    ดี  
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๘๑ – ๒.๖๑    ระดับคุณภาพ  ๒    พอใช้ 
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ – ๑.๘๐    ระดับคุณภาพ  ๑    ปรับปรุง  

 
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- โครงการ/กิจกรรม 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
 - รายงานโครงการ 
- แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๕๑ 

สรุปมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      

ตัวบ่งช้ีที่ ๓  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๔  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      

รวมเฉลี่ย  

สรุป ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 
เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 

- ค่าเฉลี่ย     ๔.๒๔ – ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ๕    ยอดเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๓.๔๓ – ๔.๒๓    ระดับคุณภาพ  ๔    ดีเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๒.๖๒ – ๓.๔๒    ระดับคุณภาพ  ๓    ดี  
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๘๑ – ๒.๖๑    ระดับคุณภาพ  ๒    พอใช้ 
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ – ๑.๘๐    ระดับคุณภาพ  ๑    ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๕๒ 

สรุปมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน      
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
ตัวบ่งช้ีที่ ๑  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
ตัวบ่งช้ีที่ ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ      
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
ตัวบ่งช้ีที่ ๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๔  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      
สรุปมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน      

 
 
เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 

- ค่าเฉลี่ย     ๔.๒๔ – ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ๕    ยอดเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๓.๔๓ – ๔.๒๓    ระดับคุณภาพ  ๔    ดีเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๒.๖๒ – ๓.๔๒    ระดับคุณภาพ  ๓    ดี  
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๘๑ – ๒.๖๑    ระดับคุณภาพ  ๒    พอใช้ 
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ – ๑.๘๐    ระดับคุณภาพ  ๑    ปรับปรุง  

 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๕๓ 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีกา รก าหนดเป้ามาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาใน   ทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

ค าอธิบาย 
มีองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้แก่  
- ด้านการบริหารคุณภาพสถานศึกษา  มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 
- ด้านการบริหารหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตร 
- ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
- ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ  
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
๒. สถานศึกษามีเป้าหมายที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
๓. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้อง  กับความ

ต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
๔.สถานศึกษามีพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๕๔ 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับแผนการศึกษาชาติ  
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างถูกต้อง ชัดเจน  

(๕)ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับแผนการศึกษาชาติ 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน  

(๔)ดีเลิศ 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับแผนการศึกษาชาติ 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นแต่ขาดความชัดเจน 

(๓)ดี 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับแผนการศึกษาชาติ 
และไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นแต่ขาดความชัดเจน 

(๒)ปานกลาง 

สถานศึกษาไม่มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับแผนการศึกษาชาติ 
และไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและขาดความชัดเจน 

(๑)ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๕๕ 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. สถานศึกษามีเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 

     

๒. สถานศึกษามีเป้าหมายที่ก าหนดไว้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 

     

๓. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้อง กับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

     

๔.สถานศึกษามีพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

     

รวมเฉลี่ย  

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 

 
เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 

- ค่าเฉลี่ย     ๔.๒๔ – ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ๕    ยอดเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๓.๔๓ – ๔.๒๓    ระดับคุณภาพ  ๔    ดีเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๒.๖๒ – ๓.๔๒    ระดับคุณภาพ  ๓    ดี  
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๘๑ – ๒.๖๑    ระดับคุณภาพ  ๒    พอใช้ 
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ – ๑.๘๐    ระดับคุณภาพ  ๑    ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๕๖ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม  

ตรวจเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี    

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  ร่องรอย
การปฏิบัติงาน หรือ  
ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

-บันทึกการวิเคราะห์สภาพจริงของสถานศึกษาเก่ียวกับ
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
ท าอย่างไร  เพราะเหตุใด  
มีกระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถานศึกษา อย่างไร ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และมีส่วนร่วม
อย่างไร มีวิธีการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร 
ครู ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร  
สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร  
สถานศึกษาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
แผนอย่างไร  
-แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 
- หลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๕๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่า ย  มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

  
ประเด็นการพิจารณา 

สถานศึกษามีการด าเนินการ บริหารจัดการ การปฏิบัติ  การ ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ จัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อม
ทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพ่ือปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยต้องด าเนินการทุกปี   

 

เกณฑ์การพิจารณา 
 

เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการด าเนินการ บริหารจัดการ การปฏิบัติ  การ ติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และ จัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนา คุณภาพ การศึกษาเพ่ือปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้องด าเนินการทุกปี   

(๕)ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการด าเนินการ บริหารจัดการ การปฏิบัติ  การ ติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และ จัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(๔)ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการด าเนินการ บริหารจัดการ การปฏิบัติ  การ ติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(๓)ดี 

สถานศึกษามีการด าเนินการ บริหารจัดการ การปฏิบัติ  การ ติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

(๒)ปานกลาง 

สถานศึกษา ไม่มีการด าเนินการ บริหารจัดการ การปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

(๑)ก าลังพัฒนา 

 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๕๘ 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

สถานศึกษามีการด าเนินการ บริหารจัดการ 
การปฏิบัติ  การ ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และ จัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัด
การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพ่ือปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยต้องด าเนินการทุกปี   

 

     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม  

สถานศึกษามีการก ากับ ติดตามและประเมินผล การบริหารและ
การจัดการศึกษาอย่างไร  

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

-แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ระบบการนิเทศภายใน 
- แนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
- เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม 
- รายงานผลการนิเทศ ติดตาม 
- รายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๕๙ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ                     
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อโยงวิถีชีวิตจริง และคลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

  

ประเด็นการพิจารณา 
สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคน และคลอบ

คลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วยโดย
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

 

เกณฑ์การพิจารณา 
 

เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคน และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

(๕)ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

(๔)ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนและมีการด าเนินการ มี
ร่องรอยตรวจสอบได้ 

(๓)ดี 

สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาวิชาการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่ครบทุก
คน และด าเนินการอย่างไม่เป็น รูปธรรม 

(๒)ปานกลาง 

สถานศึกษาไม่มีการวางแผนและพัฒนาวิชาการ  ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่างไม่เป็น รูปธรรม 

(๑)ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๖๐ 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคน 
และคลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่
เรียนร่วมด้วยโดยด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

 

     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.การสัมภาษณ์การสอบถาม  
การสังเกตพฤติกรรม  

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง  เกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของ ผู้เรียนฯ  

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  

- แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาฯ  
- ข้อมูลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของ
สถานศึกษาด้านวิชาการ  
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/ภาคีสี่ฝ่าย/
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง/มูลนิธิเพ่ือการศึกษา 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๖๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  

ประเด็นการพิจารณา 
๑. ครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒. บุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง  
๓. ครูที่มีจ านวนชั่วโมงการอบรม เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ/ปี 
๔. ครูที่สอนตรงตามสาขาวิชาเอก 
๕. ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ/ปี 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
 

เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/การพัฒนา
ตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง มีจ านวนชั่วโมงการอบรมเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ/ปี
และครูที่สอนตรงตามสาขาวิชาเอก 

(๕)ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/การพัฒนา
ตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง มีจ านวนชั่วโมงการอบรม เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ/ปี
และครูที่สอนตรงตามสาขาวิชาเอก 

(๔)ดีเลิศ 

ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/การพัฒนา
ตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง มีจ านวนชั่วโมงการอบรม เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ/ปี
และครูที่สอนตรงตามสาขาวิชาเอก 

(๓)ดี 

ร้อยละ ๕๐-๕๙ ของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพการพัฒนา
ตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง มีจ านวนชั่วโมงการอบรม เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ/ปี
และครูที่สอนตรงตามสาขาวิชาเอก 

(๒)ปานกลาง 

ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพการพัฒนาตรงตาม
มาตรฐานต าแหน่งมีจ านวนชั่วโมงการอบรม เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ/ปีและครูที่
สอนตรงตามสาขาวิชาเอก 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

(๑)ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๖๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 

ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ก าลังพัฒนา 
ตั้งแต่ ร้อยละ ๕๑ – ๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ปานกลาง 
ตั้งแต่ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี 
ตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีเลิศ 
ตั้งแต่ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๖๓ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. ครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

     

๒. บุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
ตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง 

     

๓. ครูที่มีจ านวนชั่วโมงการอบรม เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ/ปี 

     

๔. ครูที่สอนตรงตามสาขาวิชาเอก      

๕. ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ/ปี 

     

รวมเฉลี่ย      

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.การสัมภาษณ์การสอบถาม  
การสังเกตพฤติกรรม  

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง นักเรียน เกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนฯ  

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

-แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาฯ  
- ข้อมูลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของ
สถานศึกษาด้านวิชาการ  
- โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- บันทึกการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นรายบุคคล 
- จ านวน ครู ที่สอนตรงตามสาขาวิชาเอก 
- จ านวนครูที่มีใบประกอบวิชาชีพ 
- กระบวนการ PLC 
- วิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๖๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม

ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
  

ประเด็นการพิจารณา 
๑. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจน  
๒. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษา  
๓. สถานศึกษามีการจัดสภาพสังคมท่ีดี เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 

เกณฑ์การพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และมีสภาพสังคมท่ีดีทั่วถึงทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏเป็นรูปธรรม ชัดเจน 

(๕)ยอดเยี่ยม 

มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
มีสภาพสังคมท่ีดี ปรากฏเป็นรูปธรรม ชัดเจน 

(๔)ดีเลิศ 

มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีสภาพสังคมท่ีดี (๓)ดี 
มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีสภาพสังคมท่ีดี (๒)ปานกลาง 
ไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และสภาพสังคมท่ีดี (๑)ก าลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๖๕ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ปรากฏเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

     

๒. สถานศึกษามีการประเมินความพึง
พอใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
สถานศึกษา  

     

๓. สถานศึกษามีการจัดสภาพสังคมท่ีดี 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

รวมเฉลี่ย      

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม  
การสังเกตพฤติกรรม  

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ  
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้  
รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้  

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์  
 

-แผนการจัดสภาพแวดล้อม  
- ตรวจสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียน  
- โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาสภาพแวดล้อม และการจัดสภาพสังคม
ที่ด ี
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- บันทึก/สถิติ การใช้สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๖๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม กับสภาพของสถานศึกษา 
  

ประเด็นการพิจารณา 
๑. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีการวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
๓. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
มีระบบสารสนเทศท่ีชัดเจนและมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๕)ยอดเยี่ยม 

มีระบบสารสนเทศท่ีชัดเจนและมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 

(๔)ดีเลิศ 

มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

(๓)ดี 

มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแต่ไม่มีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือไม่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  

(๒)ปานกลาง 

ไม่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้  

(๑)ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๖๗ 

 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีชัดเจน      

๒. สถานศึกษามีการวางแผนและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

     

๓. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 

     

ร่วมเฉลี่ย      

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม  
การสังเกตพฤติกรรม  

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน เกี่ยวกับ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างไร การน าสารสนเทศ
ไปใช้อย่างไร  
รายงานโครงการพัฒนาสารสนเทศโรงเรียนฯ  

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอย การปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

-แผนบริหารจัดการสารสนเทศสารสนเทศของโรงเรียน  
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์  วารสารโรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียน  
- โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
- บันทึกการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ 
- ทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ 
- ความพึงพอใจการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ 
- รายงานผลการพัฒนาสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๖๘ 

สรุป มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

     

สรุป มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๖๙ 

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินรวมมาตรฐาน 

การสรุปมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การพิจารณา ระดับ 

ได้ผลการประเมินระดับดีเลิศจ านวน ๔– ๕ ประเด็นพิจารณา และไม่มีประเด็นพิจารณา
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ได้ผลการประเมินระดับดีเลิศจ านวน ๒ – ๓ ประเด็นพิจารณา และไม่มีประเด็นพิจารณา
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดีเลิศ 
(๔) 

๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน ๑  ประเด็นพิจารณา และไม่มีประเด็น
พิจารณาใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดีหรือ  
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีท้ัง ๕ ประเด็นพิจารณาหรือ  
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจ านวน ๓ – ๔ ประเด็นพิจารณา  
และมีบางประเด็นพิจารณาได้ผลการประเมินระดับปานกลาง 

ดี (๓) 

๑. ได้ผลการประเมินระดับปานกลางทั้ง ๔ ประเด็นพิจารณาหรือ  
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจ านวน ๑ – ๒ ประเด็นพิจารณา และประเด็น
พิจารณาที่เหลือได้ผลการประเมินระดับปานกลาง 

ปานกลาง (๒) 

ได้ผลการประเมินระดับก าลังพัฒนาต้ังแต ่๑ ประเด็นพิจารณาขึ้นไป ก าลังพัฒนา(๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๗๐ 

 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง  การจัดการ
เรียนรู้ 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ค าอธิบาย 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามรถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

๒. เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 

๓. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง 
๔. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๗๑ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
เป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๕ (ยอดเยี่ยม) 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
เป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

๔ (ดีเลิศ) 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
เป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ ร้อยละ ๖๐-๖๙ 

๓ (ดี) 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
เป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

๒ (ปานกลาง) 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
เป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ (ก าลังพัฒนา) 

๒. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี  ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

๕ (ยอดเยี่ยม) 

ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี  ร้อยละ 
๗๐-๗๙ 

๔ (ดีเลิศ) 

ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี  ร้อยละ 
๖๐-๖๙ 

๓ (ดี) 

ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี  ร้อยละ 
๕๐-๕๙ 

๒ (ปานกลาง) 

ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี  ต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ 

๑ (ก าลังพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๗๒ 

๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็นรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็นรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ร้อยละ  
๘๐ ขึ้นไป 

๕ (ยอดเยี่ยม) 

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็นรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ร้อยละ  
๗๐-๗๙ 

๔ (ดีเลิศ) 

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็นรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ร้อยละ  
๖๐-๖๙ 

๓ (ดี) 

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็นรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ร้อยละ  
๕๐-๕๙ 

๒ (ปานกลาง) 

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็นรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ต่ ากว่าร้อย
ละ ๕๐ 

๑ (ก าลังพัฒนา) 

 
 ๔. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๕ (ยอดเยี่ยม) 

ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

๔ (ดีเลิศ) 

ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๖๐-๖๙ 

๓ (ดี) 

ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

๒ (ปานกลาง) 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ กว่าร้อยละ ๕๐ ๑ (ก าลังพัฒนา) 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๗๓ 

 
สรุป ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน                  
การด าเนินชีวิต 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนด
เนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
ระบบ 

     

๒. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
คิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างด ี

     

๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก
น าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็นรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

     

๔. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     

รวมเฉลี่ย  

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

 

เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 
- ค่าเฉลี่ย     ๔.๒๔ – ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ๕    ยอดเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๓.๔๓ – ๔.๒๓    ระดับคุณภาพ  ๔    ดีเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๒.๖๒ – ๓.๔๒    ระดับคุณภาพ  ๓    ดี  
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๘๑ – ๒.๖๑    ระดับคุณภาพ  ๒    พอใช้ 
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ – ๑.๘๐    ระดับคุณภาพ  ๑    ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๗๔ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-หลักสูตรสถานศึกษา,แผนการจัดการเรียนรู้,บันทึกผลหลังสอน
,เอกสาร 
-โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 
-หลักฐานการวัดและประเมินผล,เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้,สมุดการบ้าน,สมุดบันทึกกิจกรรม, 
-ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน,ภาระงาน ชิ้นงาน 
-สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ฯลฯ  
-แบบสังเกตพฤติกรรม/แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๗๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ค าอธิบาย 
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
  

ประเด็นการพิจารณา 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การจัดการเรียนการสอน 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 

เกณฑ์เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนจากสื่อท่ีหลากหลายร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป 

(๕)ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนมีการเรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนจากสื่อท่ีหลากหลายร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 

(๔)ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีการเรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนจากสื่อท่ีหลากหลายร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 

(๓)ดี 

ผู้เรียนมีการเรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนจากสื่อท่ีหลากหลายร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 

(๒)ปานกลาง 

ผู้เรียนมีการเรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนจากสื่อท่ีหลากหลายต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

(๑)ก าลังพัฒนา 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีเลิศ 
ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี 
ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๕๑ – ๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ปานกลาง 
ผู้เรียนต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ก าลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๗๖ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ใช้สื่อ เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
 

     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-หลักสูตรสถานศึกษา,แผนการจัดการเรียนรู้,บันทึกผลหลัง
สอนที่สอดคล้องชุมชน และท้องถิ่น 
-โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่
ยึดโยงบริบทของพ้ืนที่โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
-หลักฐานการวัดและประเมินผล,เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้,สมุดการบ้าน,สมุดบันทึกกิจกรรม 
-ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน,ภาระงาน ชิ้นงาน 
- สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ฯลฯ  
- แบบสังเกตพฤติกรรม/แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
- รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
- รายงานการเยี่ยมบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๗๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
ค าอธิบาย 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  
เกณฑ์การพิจารณา 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
 
ประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ร้อยละของครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป 

(๕)ยอดเยี่ยม 

ร้อยละของครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 

(๔)ดีเลิศ 

ร้อยละของครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 

(๓)ดี 

ร้อยละของครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 

(๒)ปานกลาง 

ร้อยละของครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ต่ า
กว่าร้อยละ ๕๐ 

(๑)ก าลังพัฒนา 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
ครตูั้งแต่ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  ยอดเยี่ยม 
ครตูั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีเลิศ 
ครตูั้งแต่ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี 
ครตูั้งแต่ ร้อยละ ๕๑ – ๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ปานกลาง 
ครตู่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ก าลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๗๘ 

 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-หลักสูตรสถานศึกษา,แผนการจัดการเรียนรู้,บันทึกผลหลังสอน
,เอกสาร 
-โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 
-หลักฐานการวัดและประเมินผล,เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้,สมุดการบ้าน,สมุดบันทึกกิจกรรม, 
-ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน,ภาระงาน ชิ้นงาน 
-สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ฯลฯ  
-แบบสังเกตพฤติกรรม/แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๗๙ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

ค าอธิบาย 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ

วัดและแระเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

  
ประเด็นการพิจารณา 

๑. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
๒. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
๓. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน  
๔. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
๕. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
เกณฑ์การการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและแระเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

(๕)ยอดเยี่ยม 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  

(๔)ดีเลิศ 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมแต่ยังไม่ตรงเป้าหมาย 

(๓)ดี 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  (๒)ปานกลาง 
ไม่มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และขาดขั้นตอน
การใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  

(๑)ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๘๐ 

 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง      

๒. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่าง
เป็นระบบ 

     

๓. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 

     

๔. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผล 

     

๕. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียน
นาไปใช้พัฒนาตนเอง 

     

รวมเฉลี่ย      

สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-หลักสูตรสถานศึกษา, แผนการจัดการเรียนรู้, บันทึกผลหลังสอน, 
เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล,เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้, สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับชิ้นงาน
หรือผลงานของผู้เรียน, แฟ้มสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๘๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
ค าอธิบาย 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
 

เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ร้อยละของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

(๕)ยอดเยี่ยม 

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 

(๔)ดีเลิศ 

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 

(๓)ดี 

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 

(๒)ปานกลาง 

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  

(๑)ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๘๒ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท้ังให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอย 
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

-หลักสูตรสถานศึกษา, แผนการจัดการเรียนรู้, บันทึกผลหลังสอน, 
เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล,เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้, สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับชิ้นงาน
หรือผลงานของผู้เรียน, แฟ้มสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๘๓ 

สรุปมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

     

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

     

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

     

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

     

รวมเฉลี่ย  

สรุปมาตรฐานที่ ๓  
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 
 
เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 

- ค่าเฉลี่ย     ๔.๒๔ – ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ  ๕    ยอดเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๓.๔๓ – ๔.๒๓    ระดับคุณภาพ  ๔    ดีเยี่ยม  
- ค่าเฉลี่ย     ๒.๖๒ – ๓.๔๒    ระดับคุณภาพ  ๓    ดี  
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๘๑ – ๒.๖๑    ระดับคุณภาพ  ๒    พอใช้ 
- ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ – ๑.๘๐    ระดับคุณภาพ  ๑    ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๘๔ 

สรุปมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน      
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ      
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

     

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

     

สรุปมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
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                แนวทางการประเมนิคณุภาพภายใน 

                            ของสถานศกึษา 
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ส่วนที่  ๓ 

 
 
 

 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 

๑๓๕ ตอนที ่๑๑ ก หน้า ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กล่าวถึง “การประกันคุณภาพการศึกษา ” หมายความ
ว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแล  โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดาเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกป ี 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา  ช่วยเหลือ และ
แนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมกับประเด็นต่าง  ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่ง
รวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่  สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  สมศ. ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว  พร้อม
ข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น  ๆ เพ่ือให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  สมศ. อาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได ้ 

เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๖๑ จึงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดังน ี้ 
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๑) สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
ไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผล  การประเมินตนเอง  (SAR) ให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
 

๒) ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ สถานศึกษาจะได้มีการน ามาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะก าหนด
ประกาศใช้ ไปเทียบเคียงและจัดทาเป็น  “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ” จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
และด าเนินงานตามแผนฯ  ตลอดช่วงปีการศึกษา  ๒๕๖๑ และจัดท า  SAR ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา หลังสิ้นปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (ประมาณเดือน  มี.ค.-เม.ย.๖๒) แล้วจึงจัดส่ง  SAR ให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  

๓) เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาได้รับ SAR จากสถานศึกษา ก็จะมีการ
สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงาน และจัดส่ง SAR พร้อมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มี การประเมินผล
และติดตามตรวจสอบให้แก่ สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  

๔) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็น  ไปตาม
หลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ  (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมิน  โดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน  (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพื่อให้ระดับคุณภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง  

๕) การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาท่ีต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพ
บริบทของสถานศึกษาท่ีแท้จริง  โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ  ผนวกกับการประเมิน  เชิงปริมาณ
ควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการ  ที่ไม่แยกส่วนหรือ
แยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน  แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการด าเนินงานหรือ
กระบวนการด าเนินงาน (holistic rubrics)  

๖) การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายและเกณฑ์
การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพื่อพัฒนา  และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

๗) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและ
สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน  และมีเป้าหมาย  การประเมินเพ่ือการ
พัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จ าเป็นในการประเมิน  แต่ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ  
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๘) คณะที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็น

พิจารณาที่ก าหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน  หลังประเมินแล้วให้แจ้งผล
การประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
(self-assessment report)  

๙) ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการ  โดย 
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ  ๑ ครั้ง และในการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  

๑๐) ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของ
การบริหารจัดการศึกษา  น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด  เผยแพร่
รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  

๑๑) โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไม่มีรูปแบบตายตัว  ให้สถานศึกษาจัดท าในสิ่งที่
สถานศึกษาต้องการน าเสนอได้  สิ่งส าคัญท่ีสุดของรายงานการประเมินตนเอง  คือ กระบวนการพัฒนาคุณภาพซึ่ง
หมายรวมถึง  กิจกรรม/โครงการ/งานที่สถานศึกษาด าเนินการท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ  แนวคิดของผู้บริหาร
สถานศึกษา การมีเป้าหมายหรือรูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งทุกกิจกรรม/โครงการ/งานส่งผล
ถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  

๑๒) ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน  
     ๑๒.๑) ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งในแง่มุมของ

ภาระงาน โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ มีประสบการณ์เพียงพอ  
เพ่ือการช่วยชี้แนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน  และตรงประเด็น  เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
อย่างแท้จริง  
       ๑๒.๒) ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานที่เก็บรวบรวม
จากหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา  (อาจพิจารณาย้อนหลัง  ๓ ปี) ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด  
       ๑๒.๓) สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา  คือ การได้รับข้อชี้แนะ  
ค าแนะน าแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง  ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรรู้ความเคลื่อนไหว
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน  

      ๑๒.๔) การก าหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น  ให้สถานศึกษา  
ก าหนดได้เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของการด าเนินงาน  เพ่ือความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน  เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนการเรียนรู้  บันทึกหลังสอน
รายงานประชุม  เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า  เอกสารหลักฐานต่าง  ๆ นั้น เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  ไม่ใช่การสร้าง
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  

   ๑๒.๕) การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกตและสัมภาษณ์นั้น  ควรกระท าด้วยความระมัดระวัง  
ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ  และควรพูดคุยสอบถามด้วยความสุภาพและสร้าง
ความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ระดับสถานศึกษา  

ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานด าเนินการดังต่อไปนี้   
๑. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือเป็นกลไกใน

การควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม  ชุมชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

๒. การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ดังนี้  
    ๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษา

ปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการและถือเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกัน  ทั้งนี้  สถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้  

    ๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

     ๒.๓ ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
     ๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ  ในการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา  และก าหนดการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  อย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง โดยวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายและเหมาะสม  

    ๒.๕ ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และน าผล
การติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา  

    ๒.๖ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ  
และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ าทุกปี   

    ๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง  (Self-
Assessment Report : SAR) และตามค าแนะนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

๓. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
(สมศ.) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ด าเนินการดังต่อไปนี้  

๑. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ตลอดจนให้ค าปรึกษา  ช่วยเหลือและ
แนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

๒. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR) พร้อมกับ
ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับสถานศึกษา  ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  

๓. ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

๔. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

๕. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ในการจัดให้บุคคล
หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก  

๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตรับฟังหรือให้
ข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้  
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ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา   
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
๓. วิเคราะห์ และสรุปผล ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๔. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ในการจัดให้บุคคล 
หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๙๒ 

 

 

                                        

                                    ภาคผนวก 
 

 

 

๑. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  ระดับปฐมวัย  
          และระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒.ประกาศใช้เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
๓.ประกาศ  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                     

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)                                                       
เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
๔.ขั้นตอนการท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

 
๕.โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

๖. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                                             
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๗.ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                                      
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 

 

 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๙๓ 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 

เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

……………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา 

๙  การจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษา  ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (๓)  มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดแลสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพภายในรอบต่อไปรวมทั้งอัตลักษณ์  และจุดเน้นของสถานศึกษา  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

 (นางสาวสุวรรณา  โล้สมบูรณ)์ 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

 (นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)   

 
 

 

 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๙๔ 

 
 

  
 

 
 

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
เรื่อง ให้ใชเ้อกลักษณ์ อัตลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)                         

เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
……………………………….. 

ตามประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๐ กุมภาพันธ ์
พ.ศ.๒๕๖๑   และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  และคู่มือ
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

คณะกรรมการก าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๕๕ (วัดโบสถ์ดอน
พรหม ) ได้มีมติก าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตาม
มาตรฐานตามท่ีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ก าหนด รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงประกาศให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๕๕ 
(วัดโบสถ์ดอนพรหม )  เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   โดยให้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย  ๓  คน  โดยที่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้น
ทะเบียนไว้อย่างน้อย  ๑  คน ให้มีการประเมินภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  และสถานศึกษาสรุป
และจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา  น าเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  ก าหนดให้สถานศึกษาประเมินภายในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม  ของทุกปีการศึกษา  และก าหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนดังนี้ 

เอกลักษณ์              “โรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม”   
อัตลักษณ์       “ดี เก่ง มีคุณภาพ”  
คุณธรรมอัตลักษณ์     “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

 (นางสาวสุวรรณา  โล้สมบูรณ)์ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 (นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  

 

 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๙๕ 

  

 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
เรื่อง   การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
……………………………….. 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา 
๙  การจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษา  ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (๓)  มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดแลสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

โดยที่มีการ ประกาศกฎ กระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้  ณ วันที่  ๒๐ 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกาศ ณ วันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพภายในรอบต่อไปรวมทั้งอัตลักษณ์  และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

  
 (นางกัญญา  แสงเจริญโรจน)์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕     (วัดโบสถ์ดอนพรหม)   

 

 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๙๖ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)   

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ  ๔) 

ด้านบริหารจัดการศึกษา 
          มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ ๕) 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ  ๕) 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
     มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
               ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
               ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ  ๔) 

ดี 
(ระดับ  ๔) 
ยอดเยี่ยม 
(ระดับ  ๔) 

ด้านบริหารจัดการศึกษา 
     มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ ๕) 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ  ๕) 

 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๙๗ 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ 

 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ฉบับลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

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

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
ประกอบด้วย  ดังนี้ 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก ่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนก ารบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  การจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๙๘ 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก ่

 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

                 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

                ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

   ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  
            ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย   

         แลกเปลีย่นความคิดเหน็  และแก้ปัญหา  

   ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

   ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด     
             ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

   ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

   ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา      
              ๒.๑ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
           ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

            ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  

 สถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย   
           ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
           ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี  

 คุณภาพ 

            ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๙๙ 

                                     เรยีนรู ้
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

         ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
                         ในชีวิตได ้

         ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
         ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

                   ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

        ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ   

               จัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๐๐ 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มีข้ันตอนโดยสรุปได้ดังนี้ 

๑.  แต่งตั้งคณะท างาน  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ แบ่งออกเป็น  ๒  ส่วน  ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  เช่น จ านวนครู  
บุคลากร  นักเรียน  แหล่งเรียนรู้  ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ฯลฯ  ๒)  ข้อมูลที่
เป็นผลการประเมิน  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ผลการทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียน  หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและ
ข้อเสนอแนะ  ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  ผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ฯลฯ  

๓. เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  น าเสนอท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
สาระส าคัญอาจแบ่งออกเป็น  ๔  ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 

๔. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ   หลังจากเขียนรายงานประเมินตนเอง
เสร็จสมบูรณ์  เพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๕. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ครู  ผู้ปกครอง  หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานใน Website ของสถานศึกษา  แผ่นพับ  วารสาร ประชุมชี้แจงในการ
ประชุม เป็นต้น 

 

 

 

 

 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๐๑ 

โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๔  ส่วน  โดยแต่ละส่วนประกอบด้วย
เนื้อหา  ดังนี้ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน  

  *ข้อมูลทั่วไป (ประวัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  / สถานที่ตั้ง / แผนที่ตั้ง
โรงเรียน /แผนที่การเดินทาง /ผู้บริหาร / ปรัชญา / ค าขวัญ / อัตลักษณ์ /คุณธรรมอัตลักษณ์) 
  *ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
  *ข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
  *สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ย้อนหลัง ๕ ปี) 
  *ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน (ย้อนหลัง ๕ ปี) 
  *สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  *ข้อมูลงบประมาณ  (ย้อนหลัง ๓ ปี) 
  *สภาพชุมชนโดยรวม 
  *สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ  
       *ฯลฯ  

 ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

*มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
*มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
*มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
*ผลการประเมินภาพรวม 

 ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ  

*จุดเด่น 
*จุดควรพัฒนา 
*แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
*ความต้องการการช่วยเหลือ 

 

 

 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๐๒ 

 ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 

- ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  เรื่อง ให้ใชเ้อกลักษณ์ อัตลักษณ ์
 และคุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  เพื่อประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  เรื่อง   การก าหนดค่าเป้าหมายการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์
ดอนพรหม) เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัด

โบสถ์ดอนพรหม) เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

  *หลักฐานข้อมูลส าคัญ  เอกสารอ้างอิงต่างๆ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๐๓ 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)   
ที ่ ๑๕๔/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานก าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕  (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 

**************************** 
 ตามประกาศกฎการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกาศ ณ วันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือเป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสนริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น 

อาศัยอ านาจตาม มาตรา ๒๗  ตาม  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๙ ตาม พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ และตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
๒๕๔๒  จึงขอแต่งตั้ง แต่งตั้ง คณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
๒. นางสาววรรณชนก  มั่นแน่   รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
๓. นางสาวสุวรรณา  โล้สมบูรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                              โรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
มีหน้าที่ 
ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ส่งเสริม  สนับสนุนอ านวยความสะดวกให้แก่คณะท างานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

คณะท างานระดับขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
     ๑. นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
     ๒. นางส าเนา  กุลแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     ๓. นางสาวสุรีพร  จิตต์เอ้ือ  หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  
     ๔. นางเสาแก้ว   จีนบุญมี  เลขานุการฝ่ายปฐมวัย  

 
ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
๒. นางสาววรรณชนก  มั่นแน่   รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
๓. นางส าเนา  กุลแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
๔.  นางสาวสายรุ้ง  เปลี่ยวจิตร ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๐๔ 

 
๕.  นางราตรี  วุ่นแม่สอด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๖.  นายสงกรานต์  ทรัพย์วิจิต  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
๗.  นางสาวสุรีพร  จิตต์เอ้ือ  หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย  
 

ด้านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
      ๑.  นางสาวสุรีพร  จิตต์เอ้ือ  หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย  
      ๒.  นางปัทมวรรณ   ว่องวิจิตรศิลป์ กรรมการ 
      ๓.  นางสาวสุนทรา   เรืองนิคม กรรมการ  
      ๔.  นางสาวอนอินทุ์   ชุมนุมชาติ กรรมการ  
      ๕.  นางสาวศุภลักษณ์   มณีวงษ์ กรรมการ  
      ๖.  นางสาวอมรรัตน์   บุตรมี  กรรมการ  
      ๗.  นางเสาแก้ว   จีนบุญมี  เลขานุการฝ่ายปฐมวัย 
 

คณะท างานระดับขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑. นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
๒. นางส าเนา  กุลแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ๔.  นางสาวสายรุ้ง  เปลี่ยวจิตร ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                               ภาษาไทย 
 ๕.  นางราตรี  วุ่นแม่สอด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๓. นายสงกรานต์  ทรัพย์วิจิต  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

                                          คณิตศาสตร ์
๔. นางสาวกิตติยา  ภูงามนิล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
๕. นางสาวอรอนงค์  ตันติธัญญพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
๖. นางขวัญชนก  เสมานารถ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
๗. นายธีรเทพ  วัจนะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๘. นางสาวจุฑามาศ  อินตุ้ย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  
๙. นายบุญเลิศ  เบิกบาน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
๑๐. นางราตรี  วุ่นแม่สอด  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑๑. นางสาวสุรีพร  จิตต์เอ้ือ           หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  
๑๒. นางวารี  แซมเขียว           งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล  
๑๓. นางสาวไทยสุดา  สิทธิโสม เลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  

 

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
๒. นางสาววรรณชนก  มั่นแน่   รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
๓. นางส าเนา  กุลแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
๔.  นางสาวสายรุ้ง  เปลี่ยวจิตร ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
๕.  นางราตรี  วุ่นแม่สอด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๐๕ 

๖.  นายสงกรานต์  ทรัพย์วิจิต  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
๗.  นางสาวไทยสุดา  สิทธิโสม  เลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  

 
ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
๑. นางส าเนา  กุลแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ๒. นางสาวสายรุ้ง  เปลี่ยวจิตร ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                               ภาษาไทย 
 ๓. นางราตรี  วุ่นแม่สอด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๔. นายสงกรานต์  ทรัพย์วิจิต  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

      ๕. นางสาวกิตติยา  ภูงามนิล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
๖. นางสาวอรอนงค์  ตันติธัญญพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
๗. นางขวัญชนก  เสมานารถ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
๘. นายธีรเทพ  วัจนะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๙. นางสาวจุฑามาศ  อินตุ้ย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  
๑๐. นายบุญเลิศ  เบิกบาน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
๑๑. นางราตรี  วุ่นแม่สอด  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑๒. นางสาวสุรีพร  จิตต์เอ้ือ           หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  
๑๓. นางวารี  แซมเขียว           งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล  
๑๔. นางสาวไทยสุดา  สิทธิโสม เลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  

 
หน้าที ่

๑. ด าเนินการจัดท ากรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดและใช้เป็นเครื่องมือใน           
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒. ประกาศกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)               
เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๓. จัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
๔. ด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษา  ดังนี้ 
๔.๑  การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับ

มอบหมาย 
๔.๒  การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนเพราะ

ผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา 
๔.๓  การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ไม่ใช่ท าเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น 
๔.๔  การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  ไม่สามารถว่าจ้างหรือ

ขอให้บุคลากรอ่ืนๆ ด าเนินการแทนได้ 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๐๖ 

๔.๕  การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน            
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
คณะท างานบรรณาธิการเอกสารและจัดท ารูปเล่มคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
      ๑.  นางสาววรรณชนก  มั่นแน่    รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
      ๒.  นางสาวไทยสุดา  สิทธิโสม    ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
      ๓.  นางสาวสุรีพร  จิตต์เอ้ือ         ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
 
หน้าที ่
       ๑. จัดท าโครงสร้างของคู่มือประกอบด้วย ๒  ส่วน  คือ  ๑)  มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และ  ๒)  แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา            
ซึ่งประกอบด้วย  ๒  ส่วน คือ  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน   ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                   
ส่วนที่ ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ  และส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 
       ๒.  ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา           
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา               
และเตรียมการส าหรับการประกันคุณภาพภายนอก  ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน               
ซึ่งจะท าให้เกิดความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน             
และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
คณะท างานตรวจสอบและกลั่นกรอง 

๑. นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
๒. นางสาววรรณชนก  มั่นแน่   รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
๓. นางส าเนา  กุลแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
๔.  นางสาวสายรุ้ง  เปลี่ยวจิตร ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
๕.  นางราตรี  วุ่นแม่สอด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๖.  นายสงกรานต์  ทรัพย์วิจิต  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 
หน้าที ่
      ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรองมาตรฐานเพื่อความถูกต้องและคลอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษา 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่  ๒๔  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๔  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
                                                      

(นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๐๗ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต ๑  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี ๘๒/๔๑  หมู่  ๑๐  ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษา  มีพื้นท่ี  ๒  
ไร่ ๒  งาน  ตั้งอยู่บนพื้นที่ของธรณีสงฆ์  มีจ านวนนักเรียน  ๖๐๐  คน  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย    คน  ระดับ
ประถมศึกษา   คน  มีจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕๒  คน  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  ๑  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๑    ครูประจ าการ  ๒๗  ครูธุรการ  ๑  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ๑  ครู
อัตราจ้าง  ๑๔  ครูต่างชาติ  ๑  พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย  ๑  และนักการภารโรง ๒   

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านที่ ๑  คุณภาพเด็ก  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

ผลจากการด าเนินงานสถานศึกษามีเป้าหมายพัฒนา ผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์เก่ง ดี  มีสุข   เน้นจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ด้านความรู้มุ่งจัดการเรียนการสอน บูรณาการภาษาอังกฤษ ทุกระดับ                 
ในรูปแบบของ IDEP และ EBE  ส่งผลให้ เด็กมีพัฒนาการด้าน ภาษาอังกฤษเห็นได้เด่นชัด  จัดการเรียนการสอน 
Active Learning  โดยผ่านกิจกรรม STEM  ส่งผลให้ได้รับการรับรองผลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  นักเรียนกล้า
แสดงออกมีการสื่อสารที่สร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมรอบรู้หน้าเสาธง เช่น กิจกรรมการบริหารสมอง  กิจกรรม Snice 
Show กิจกรรม English to day กิจกรรมออกก าลังกาย  กิจกรรมสุภาษิตค าพังเพย  กิจกรรมอาเซียน   
นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง   มีวินัย  สุจริต  จิตอาสา   ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   โดยผู้เรียนได้เรียนรู้
ตาม ๒ เงื่อนไข  ๓  ห่วง  โดยมีนักเรียนแกนน า ครูแกนน า  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีพลเมืองดีผ่านหลักสูตร ๒  
หลักสูตร คือ หน้าที่พลเมือง และ สื่อมวลชนศึกษา  เพื่อสร้างพลเมืองดีให้แก่สังคม  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมผ่านกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย สร้างทักษะชีวิตให้เกิดกับผู้เรียนผ่านกิจกรรม ตลาดนัดคุณธรรมพอเพียง   

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
ผลจากการบริหารจัดการ สถานศึกษา   ที่มีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย ในการด าเนินงานชัดเจน   

ใช้หลักการ KIDS  MODEL ในการบริหารจัดการองค์กร  นั่นคือ Knowledge Management ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีการท างานร่วมกันเป็นทีม   เน้นให้มีการประชุมในกลุ่มงานอย่างน้อย  ๑  
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน  มีการท า AAR(After Action Review) เดือนละครั้ง  Idenlity 
สร้างอัตลักษณ์ให้เกิดค่านิยมขององค์กร “รู้รักสามัคคี  ช่วยเหลือเกื้อกูล  เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล”  
โดยน้อมน าหลักการทรงงานของรัชกาลที่ ๙  (เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา)  Deming Cycle ใช้กระบวนการ PDCA  ใน
ทุกๆกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพในภาพรวมทุกด้าน  ส่งผลให้พันธกิจและเป้าหมายบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  
School base Management เน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงออกโดยการจัดประชุมผู้ปกครอง  เครือข่าย
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการมูลนิธิเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน  คณะครูและ



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๐๘ 

บุคลากรทางการศึกษา  สภานักเรียน  โดยมีแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือน าผลมาสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาในแต่ละปี  ตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  ผลจากการอบรมพัฒนาครูและร่วมกันท างานเป็นทีม  มีการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร  

วิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าหลักสูตรชั้นเรียน  ออกแบบการเรียนรู้ Active Learning ตามศาสตร์พระราชา                          
บูรณาการภาษาอังกฤษ  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกชั่วโมง   เน้นรูปแบบการเรียนการสอน
แบบชิปปา  EBE  และSTEM ครูมีการวางแผนการสอนครบทุกคน  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จักผู้เรียนและ                
จัดกิจกรรมให้เหมาะกับศักยภาพผู้เรียน 

แนวทางในการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการสอนแบบ Active Learning ตามศาสตร์พระราชา บูรณาการภาษาอังกฤษ        
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกชั่วโมง 

2. เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3. จัดกิจกรรมให้หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
4. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้เกิดขึ้นให้ได้ภายในสามปี 
5. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
6. สร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพให้เกิดความยั่งยืนในทุกๆกิจกรรม 

 

                                                      
(นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๐๙ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต ๑  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี ๘๒/๔๑  หมู่  ๑๐  ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษา  มีพื้นท่ี  ๒  
ไร่ ๒  งาน  ตั้งอยู่บนพื้นที่ของธรณีสงฆ์  มีจ านวนนักเรียน  ๖๐๐  คน  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย    คน  ระดับ
ประถมศึกษา   คน  มีจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕๒  คน  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  ๑  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๑    ครูประจ าการ  ๒๗  ครูธุรการ  ๑  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ๑  ครู
อัตราจ้าง  ๑๔  ครูต่างชาติ  ๑  พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย  ๑  และนักการภารโรง ๒   

คุณภาพมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   อยู่ในระดับดี   
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  อยู่ในระดับดี  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่   ในระดับดี   

ผลจากการด าเนินงานสถานศึกษามีเป้าหมายพัฒนา ผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์เก่ง ดี  มีสุข   เน้นจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ด้านความรู้มุ่งจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ยกเว้นสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในรูปแบบของ EBE  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษมี
พัฒนาการสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  จัดการเรียนการสอน Active Learning  โดยผ่านกิจกรรม STEM  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  นักเรียนกล้าแสดงออกมีการสื่อสารที่
สร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมรอบรู้หน้าเสาธง เช่น กิจกรรมการบริหารสมอง  กิจกรรม Snice Show กิจกรรมEnglish 
to day กิจกรรมออกก าลังกาย  กิจกรรมสุภาษิตค าพังเพย  กิจกรรมอาเซียน  นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง   มีวินัย  สุจริต  จิตอาสา   ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีฐานการเรียนรู้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยเริ่มจาก  ๑๓  ฐานการเรียนรู้  จนถึงปัจจุบัน
มีทั้งสิ้น  ๒๓  ฐาน  โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม ๒ เงื่อนไข  ๓  ห่วง  ๔  มิติ ทุกระดับชั้น  โดยมีนักเรียนแกนน า ครู
แกนน าในแต่ละฐานการเรียนรู้  โดยมีการอบรมพัฒนานักเรียนแกนน าปีละ ๕ คนต่อห้องเรียน  เพ่ือเป็นผู้น าในทุก
ด้านโดยให้รุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีพลเมืองดีผ่านหลักสูตร ๒  หลักสูตร คือ หน้าที่พลเมือง 
และ สื่อมวลชนศึกษา  เพื่อสร้างพลเมืองดีให้แก่สังคม  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรม วิถีพุทธ 
วิถีไทย  สร้างทักษะชีวิตให้เกิดกับผู้เรียนผ่านกิจกรรม ตลาดนัดคุณธรรมพอเพียง   ผลจากการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติ O-net  สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา  และจัดอันดับระดับเขตพ้ืนที่ดังนี้  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘    อยู่ระดับที่ ๑๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  อยู่อันดับที่ ๑๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่อันดับที่ 
๖  จากทั้งหมด  ๓๒  โรงเรียน 

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
ผลจากการบริหารจัดการ สถานศึกษา   ที่มีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย ในการด าเนินงานชัดเจน   

ใช้หลักการ KIDS  MODEL ในการบริหารจัดการองค์กร  นั่นคือ Knowledge Management ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีการท างานร่วมกันเป็นทีม   เน้นให้มีการประชุมในกลุ่มงานอย่างน้อย  ๑  



 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  หน้า ๑๑๐ 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน  มีการท า AAR(After Action Review) เดือนละครั้ง  Idenlity 
สร้างอัตลักษณ์ให้เกิดค่านิยมขององค์กร “รู้รักสามัคคี  ช่วยเหลือเกื้อกูล  เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล”  
โดยน้อมน าหลักการทรงงานของรัชกาลที่ ๙  (เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา)  Deming Cycle ใช้กระบวนการ PDCA  ใน
ทุกๆกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพในภาพรวมทุกด้าน  ส่งผลให้พันธกิจบและเป้าหมายบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  
School base Management เน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงออกโดยการจัดประชุมผู้ปกครอง  เครือข่าย
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการมูลนิธิเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน  คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สภานักเรียน  โดยมีแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือน าผลมาสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาในแต่ละปี  ตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  ผลจากการอบรมพัฒนาครูและร่วมกันท างานเป็นทีม  มีการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร  
วิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าหลักสูตรชั้นเรียน  ออกแบบการเรียนรู้ Active Learning ตามศาสตร์พระราชา บูรณา
การภาษาอังกฤษ  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกชั่วโมง   เน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ชิปปา  EBE  และSTEM ครูมีการวางแผนการสอนครบทุกคน  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จักผู้เรียนและจัดกิจกรรม
ให้เหมาะกับศักยภาพผู้เรียน 

แนวทางในการพัฒนา 

8. ส่งเสริมการสอนแบบ Active Learning ตามศาสตร์พระราชา บูรณาการภาษาอังกฤษ        
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกชั่วโมง 

9. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
10. จัดกิจกรรมให้หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
11. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้เกิดขึ้นให้ได้ภายในสามปี 
12. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
13. สร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
14. พัฒนาคุณภาพให้เกิดความยั่งยืนในทุกๆกิจกรรม 

 

                                                      
(นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 


