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เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนอนุบาลล าพูน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 
 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย 

และมาตรฐานการศึกษา การจัดท าข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลมีความส าคัญต่อการการจัดท ารายงาน 
ผลการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑ์ในระดับโรงเรียน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน  

       1. ความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ค าอธิบาย  

  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาไทย ตามที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละ
ระดับชั้น 
ประเด็นการตรวจสอบ  

1. ความสามารถในการอา่นภาษาไทยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  

2. ความสามารถในการเขียนสื่อความของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  

3. ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 

การสื่อสารภาษาไทย ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  
 

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 70-มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การ
สื่อสารภาษาไทย ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 
 

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 - 69 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 
การสื่อสารภาษาไทย ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50 – 59 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 

การสื่อสารภาษาไทย ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  
1 ก าลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 

การสื่อสารภาษาไทย ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของ
ผู้เรียน 

-ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการ
สื่อสาร 

ครูทุกคน/ 
ผู้เรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทยของ
ทุกระดับชั้น  

งานวัดผล/
วิชาการ  

-ผลการประเมินการอ่าน เขียน ป.1 – ป.6 งานวัดผล/
วิชาการ  

- ผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของผู้เรียน  กลุ่มสาระฯ/
วิชาการ  

-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาษาไทย/
วิชาการและ
หลักสูตร  

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน  

      2. ความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ค าอธิบาย  

  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามที่สถานศึกษาก าหนดในแต่
ละระดับชั้น 
ประเด็นการตรวจสอบ  

1. ความสามารถในการอา่นภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  

2. ความสามารถในการเขียนสื่อความภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  

3. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  
3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 - 69 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 
2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50 – 59 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 
1 ก าลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของ
ผู้เรียน 

-ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

ครูทุกคน/ 
ผู้เรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ของ
ทุกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  

-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาต่างประเทศ/
วิชาการและ
หลักสูตร  

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน  

      3. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 
(Intensive English Program : IEP) 

ค าอธิบาย  

  ผู้เรียนในห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ( Intensive English Program : IEP) 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
ประเด็นการตรวจสอบ  

1. ความสามารถในการอา่นภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  

2. ความสามารถในการเขียนสื่อความภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  

3. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
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ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปในห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ

เข้มข้น (Intensive English Program : IEP) สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได ้

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79 ในห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ
เข้มข้น (Intensive English Program : IEP) สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได ้

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 - 69 ในห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ
เข้มข้น (Intensive English Program : IEP) สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได ้

2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50 – 59 ในห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ
เข้มข้น (Intensive English Program : IEP) สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได ้

1 ก าลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 ในห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ
เข้มข้น (Intensive English Program : IEP) สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของ
ผู้เรียน 

-ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

ครูทุกคน/ 
ผู้เรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ของ
ทุกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  

-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาต่างประเทศ/
วิชาการและ
หลักสูตร  

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
4) ความสามารถในการการคิดค านวณ คิดวิเคราะห ์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดค านวณ คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 

2. มีการแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถคิดค านวณ คิดวิเคราะห์และคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรู้และ
วิธีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ในระดับดี  
-  ผู้ เรียนร้อยละ 80 สามารถแก้ปัญหาและน า ไปประยุกต์ ใช้ ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ในระดับดี  

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 70 - 79 ขึ้นไป สามารถคิดค านวณ คิดวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรู้
และวิธีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 70 - 79  สามารถแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ในระดับดี 

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 - 69 สามารถคิดค านวณ คิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอธิบายความรู้และวิธีการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 60 - 69 สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ในระดับดี 

2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 สามารถคิดค านวณ คิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรู้และ
วิธีการเรียนรู้ได้ ในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับผ่าน ในระดับดี 

1 ก าลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถคิดค านวณ คิดวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ในระดับดี  
- ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถแก้ปัญหาได้ ในระดับดี 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 

งานวัดผล/วิชาการ  
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

-ภาพรวม,จ าแนกวิชา,จ าแนกระดับชั้น  
ผลการประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์  
-ภาพรวม,จ าแนกรายข้อ,จ าแนกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  

โล ่เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย  ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  
-โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
(Excellence  in  Science  and  
Mathematics) 
-ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ปี
การศึกษา 2561 

สาระวิทย์ /วิชาการและ
หลักสูตร  

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

5) ความสามารถในการสร้างช้ินงานและนวัตกรรมได้เหมาะสมกับระดับช้ัน 

ค าอธิบาย 

ผู้เรียน มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 

2. มีการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ง

ด้ วยตนเองและการท า งานเป็นทีม เชื่ อมโยงองค์ความรู้  และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี 
- โรงเรียนมีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 70 - 79 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วย
ตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มา



23 
 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี 
- โรงเรียนมีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับภาค 

3 ดี ผู้เรียนร้อยละ 60 - 69 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วย
ตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มา
ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี 
- โรงเรียนมีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด 

2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วย
ตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มา
ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี 
- โรงเรียนมีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับโรงเรียน 

1 ก าลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด้ วยตนเองและการท า งานเป็นทีม เชื่ อมโยงองค์ความรู้  และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้เรียน 

ต ร ว จ ส อบ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงงานผู้เรียน, 
รายวิชา KI ค้นคว้าอิสระ  
-ภาพรวม, จ าแนกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  

โล ่เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย  ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  
กิจกรรมสะเต็มศึกษา, กิจกรรมโครงงาน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/
วิชาการและหลักสูตร  

-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,ศิลปะ,
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระฯ/วิชาการและ
หลักสูตร 

กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
6) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสาร 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและ

สังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
2. มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 

4 ดีเลิศ -ผู้เรียนร้อยละ 70-79 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม ในระดับดี 
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 สามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม ในระดับดี 

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60-69 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท า งาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 สามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท า งาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 

2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50-59 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท า งาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 
- ผู้เรียนร้อยละ 50-59 สามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท า งาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

1 ก าลังพัฒนา -ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท า งาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 
- ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท า งาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การ
ใช้ อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

ต ร ว จ ส อบ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
-ภาพรวม,จ าแนกวิชา,จ าแนกระดับชั้น  
ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 

งานวัดผล/วิชาการ  

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

การงานอาชีพฯ/วิชาการ
และหลักสูตร  

ผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของผู้เรียน  ครูทุกคน/ผู้เรียน  
-แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ การงาน  
รางวัลผลงานดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยี
ของผู้เรียน เช่น วุฒิบัตร , เกียรติบัตร, โล ่
เป็นต้น  

วิชาการ  

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

7) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ 
ประเด็นการตรวจสอบ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับโรงเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 

ระดับคุณภาพ 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม -ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์
ระดับดีตามที่โรงเรียนก าหนด 
-ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปี
การศึกษาก่อน 
 

4 ดีเลิศ -ผู้เรียนร้อยละ 70-79 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์
ระดับดีตามที่โรงเรียนก าหนด 
-ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปี
การศึกษาก่อน 
 

3 ดี -ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์
ระดับดีตามที่โรงเรียนก าหนด 
-ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปี
การศึกษาก่อน 
 

2 ปานกลาง -ผู้เรียนร้อยละ 50-59 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์
ระดับดีตามที่โรงเรียนก าหนด 
-ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมเมื่อ
เทียบกับปีการศึกษาก่อน แต่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความ
พยายามในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

1 ก าลังพัฒนา -ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่าน
เกณฑ์ระดับดีตามที่โรงเรียนก าหนด 
-ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมเมื่อ
เทียบกับปีการศึกษาก่อน และไม่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึง
ความพยายามในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน  -พฤติกรรมที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนด้าน
วิชาการ เช่น ความมุ่งมั่น ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 
การให้ความร่วมมือ ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

สัมภาษณ์ผู้เรียน  -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  
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วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ต ร ว จ ส อบ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, RT, ผลทดสอบ
จากข้อสอบมาตรฐานกลางในปีปัจจุบัน
และปีท่ีผ่านมา  
-แผนการจัดการเรียนรู้, แผน IEP,  
-ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

งานวัดผล/วิชาการ  

-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
-โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
(Excellence  in  Science  and  
Mathematics) 
-โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริม
อัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ 
-โครงการะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
-โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม และสื่อ เทคโนโลยี (โครงการ
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม) 

กลุ่มสารฯ/วิชาการและ
หลักสูตร 
-ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

8) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงข้ึน 

ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ
ท างานหรืองานอาชีพ 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างาน
หรืองานอาชีพ 

2. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
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ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ พร้อมที่
จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี  

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 70-79 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 มีเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี  

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี  

2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50-59 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 50-59 มีเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี  

1 ก าลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ ากว่ากว่าร้อยละ 50 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ 
พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ใน
ระดับดี  
- ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้เรียน  ความพร้อมในการศึกษาต่อทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

ต ร ว จ ส อบ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

ผลการศึกษาต่อ (ป.6)  งานแนะแนว/วิชาการ  
กิจกรรมแนะแนว  ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  
สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/

วิชาการ  
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

งานแนะแนว/กลุ่มงาน
วิชาการและหลักสูตร  

ผลการศึกษาต่อในระดับที่สูง  งานแนะแนว/วิชาการ  
แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน  ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

9) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติอยู่ในระดับดี 

ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT)  

ประเด็นการตรวจสอบ 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียน (O-NET, NT) 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม -ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT) 
มีพัฒนาการสูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดคือร้อยละ 
3 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

4 ดีเลิศ -ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET, NT) 
มีพัฒนาการสูงขึ้นแต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดคือร้อยละ 
3 แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

3 ดี -ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET, NT) 
ไม่มีพัฒนาการ แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

2 ปานกลาง -ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET, NT)
ไม่มีพัฒนาการ แต่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายามใน
การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

1 ก าลังพัฒนา -ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET, NT)
ไม่มีพัฒนาการ และไม่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายาม
ในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน  -พฤติกรรมที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนด้าน
วิชาการ เช่น ความมุ่งมั่น ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 
การให้ความร่วมมือ ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

สัมภาษณ์ผู้เรียน  -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  
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วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ต ร ว จ ส อบ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
-โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
-โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม และสื่อ เทคโนโลยี (โครงการ
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม) 

-กลุ่มสารฯ/วิชาการและ
หลักสูตร 
-ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET, NT) 

งานวัดผล/วิชาการ 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

10) ความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ 

ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง โดยสร้างสรรค์ความคิดใหม่ เช่น  ความถนัดด้านภาษา 
ด้านคณิตศาสตร์ และเรื่องของเหตุผล ด้านดนตรี กีฬา ด้านมิติในการสร้างภาพในจินตนาการ ด้านการ
เคลื่อนไหว ด้านการเป็นผู้น า ด้านการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกภายในของผู้คน ด้านรู้จักธรรมชาติ เป็นต้น และ
สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการน าเสนองาน หรือการเป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัล
ในระดับชาติ และนานาชาติ 

ประเด็นการตรวจสอบ 
1. ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านโดยสร้างสรรค์ความคิดใหม่ 
2. ผู้เรียนสามารถสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการน าเสนองาน หรือการเป็นตัวแทนเข้ารับการ

อบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านโดยสร้างสรรค์ความคิด
ใหม่สามารถสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการน าเสนองาน หรือการ
เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับชาติ และ
นานาชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดคือร้อยละ 5 และมี
พัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านโดยสร้างสรรค์ความคิด
ใหม่สามารถสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการน าเสนองาน หรือการ
เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับชาติ และ
นานาชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดคือร้อยละ 5 แต่ ไม่มี
พัฒนาการ 

3 ดี - ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านโดยสร้างสรรค์ความคิด
ใหม่สามารถสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการน าเสนองาน หรือการ
เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับชาติ และ
นานาชาติเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดคือร้อยละ 5 แต่มี
พัฒนาการ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายามในการ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

2 ปานกลาง - ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านโดยสร้างสรรค์ความคิด
ใหม่สามารถสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการน าเสนองาน หรือการ
เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับชาติ และ
นานาชาติเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดคือร้อยละ 5 ไม่มี
พัฒนาการ แต่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายามในการ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

1 ก าลังพัฒนา - ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านโดยสร้างสรรค์ความคิด
ใหม่สามารถสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการน าเสนองาน หรือการ
เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับชาติ และ
นานาชาติเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดคือร้อยละ 5 ไม่มี
พัฒนาการ และไม่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายามใน
การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน  -พฤติกรรมที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนด้าน
วิชาการ เช่น ความมุ่งมั่น ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 
การให้ความร่วมมือ ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

สัมภาษณ์ผู้เรียน  -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  
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วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ต ร ว จ ส อบ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

โครงงานผู้เรียน 
-กิจกรรม สะเต็มศึกษา 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
-โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
-กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 

กลุ่มสารฯ/วิชาการและ
หลักสูตร  
-ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET, NT) 
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
,ผลสอบ สสวท., TEDET, บ.เสริมปัญญา
และผลการแข่งขันในด้านต่างๆของผู้เรียน   

งานวัดผล/วิชาการ 

 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

11) ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ของนักเรียนชั้น ป.4 – 
ป.6 จากการแสดงผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 

ค าอธิบาย 

ผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study) ได้เหมาะสมตามระดับชั้น และสามารถน าเสนอผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกได ้

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 

2. มีการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ผู้ เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างผลงานจาก

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ได้เหมาะสมตาม
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับชั้น และสามารถน าเสนอผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกได ้

4 ดีเลิศ - ผู้ เรียนร้อยละ 70 - 79 มีความสามารถในการสร้างผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น และสามารถน าเสนอผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกได ้

3 ดี ผู้ เรียนร้อยละ 60 - 69 มีมีความสามารถในการสร้างผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น และสามารถน าเสนอผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกได ้

2 ปานกลาง - ผู้ เรียนร้อยละ 50 - 59 มีความสามารถในการสร้างผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น และสามารถน าเสนอผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกได ้

1 ก าลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการสร้างผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น และสามารถน าเสนอผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกได ้

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้เรียน 

ต ร ว จ ส อบ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงงานผู้เรียน, 
รายวิชา KI ค้นคว้าอิสระ  
-ภาพรวม, จ าแนกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  

โล ่เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย  
 
 
 

ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยม
ของสังคมไทย และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาพลักษณ์ที่ดีตาม

ค่านิยมของสังคมไทย เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม จิตสานึก และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ประเด็นการตรวจสอบ 
1. มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสานึก               

ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม -ผู้เรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย 
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม จิตสานึก และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดี  

4 ดีเลิศ -ผู้เรียน ร้อยละ 70-79 มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย 
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม จิตสานึก และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดี 

3 ดี -ผู้เรียน ร้อยละ 60 -69 มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย 
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม จิตสานึก และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดี 

2 ปานกลาง -ผู้เรียน ร้อยละ 50 -59 มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย 
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม จิตสานึก และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดี 

1 ก าลังพัฒนา -ผู้เรียน ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย 
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม จิตสานึก และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดี 

 

 



35 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน  พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและ
ค่านิยมของผู้เรียนตามที่ โรงเรียน เช่น 
การแสดงความเคารพ กิริยามารยาท การ
ไหว้ การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

ต ร ว จ ส อบ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ภาพรวม,จ าแนกรายข้อ,จ าแนกระดับชั้น -ภาพรวม,จ าแนกรายข้อ,
จ าแนกระดับชั้น 

งานวัดผล/วิชาการ งานวัดผล/วิชาการ 
สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
วิชาการ 

โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย สมุดบันทึกความดี โล่ 
เกียรติบัตร รางวัล 
ภาพถ่าย 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน
ความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสม 

2. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
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ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความ
เป็นไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้อย่าง
เหมาะสมในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี  

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 70 –79 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็น
ไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้อย่าง
เหมาะสมในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 70 -79 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี  

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 -69 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็น
ไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้อย่าง
เหมาะสมในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 60 -69 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี  

2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50 -59 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็น
ไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้อย่าง
เหมาะสมในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 50 -59 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี  

1 ก าลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ ากว่ากว่าร้อยละ 50 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ความเป็นไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้
อย่างเหมาะสมในระดับดี  
- ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยม
ของผู้เรียนตามที่ โรงเรียน เช่น การเข้าแถว 
การแสดงความเคารพ การพูดจา 
กิริยามารยาท การไหว้ การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา ฯลฯ  
 

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน 
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้เรียน  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น 
ผู้เรียนรู้สึก อย่างไรที่เกิดเป็นคนในท้องถิ่นนี้ 
ผู้เรียนภูมิใจสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น ผู้เรียนชอบ
หรือไม่ชอบกับ การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
ถ้าชอบ/ไม่ชอบเพราะอะไร ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
-ภาพรวม,จ าแนกรายข้อ,จ าแนกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  

 โล ่เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย  ผู้เรียน  
สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/

วิชาการ  
โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมวันภาษาไทย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

งานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม/กลุ่มงานกิจการ
ผู้เรียน  

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี ด้วยความเข้าใจ 
2. อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ ในระดับดี  
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
ในระดับดี  

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ ในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี  

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 -69 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ ในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 60 -69 อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี  

2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50 -59 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ ในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 50 -59 อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี  

1 ก าลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจในระดับดี  
- ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
ในระดับดี  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน  พฤติกรรมการท างานร่วมกัน การอภิปราย
แสดง ความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหา 
การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ๆ ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

สัมภาษณ์ผู้เรียน  ทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความ
เข้าใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

โล ่เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย  ผู้เรียน  
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
-ภาพรวม,จ าแนกรายข้อ,จ าแนกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  

สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
วิชาการ  

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมวันคริสต์มาส  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการวัฒนธรรมไทย - จีน 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
4) สุขภาวะทางร่างกาย ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ และมีลักษณะจิตสังคม

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม

ในแต่ละช่วงวัย ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การมีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออก 
4. มีความม่ันคงทางอารมณ์ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม -ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพทุกข้อ  
-ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ภูมิใจในตนเอง มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ในระดับ
ดี  
-ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการในระดับ
ดี 

4 ดีเลิศ -ผู้เรียนร้อยละ 70-79 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพทุกข้อ  
-ผู้เรียนร้อยละ 70-79 รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ภูมิใจในตนเอง มีความ
มั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ในระดับดี 
-ผู้เรียนร้อยละ 70 –79 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการในระดับดี
ขึ้นไป 

3 ดี -ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพ (3 - 4 ข้อ)  
-ผู้เรียนร้อยละ 60 –69 รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น ภูมิใจในตนเอง มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ในระดับ
ดี  
-ผู้เรียนร้อยละ 50 –59 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการในระดับดี
ขึ้นไป 

2 ปานกลาง -ผู้เรียนร้อยละ 50-59 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพ (2 ข้อ)  
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

-ผู้เรียนร้อยละ 50 –59 รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น ภูมิใจในตนเอง มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ในระดับ
ดี  
-ผู้เรียนร้อยละ 50 –59 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการในระดับดี
ขึ้นไป 

1 ก าลังพัฒนา -ผู้เรียน ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพ ( 1 ข้อ)  
-ผู้เรียน ต่ ากว่าร้อยละ 50 รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น ภูมิใจในตนเอง มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ในระดับ
ดี  
-ผู้เรียนร้อยละ 50 –59  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการในระดับดี
ขึ้นไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน  พฤติกรรมที่สะท้อนการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเอง เช่น การรับประทานอาหาร การดื่มน้ า 
การออกกาลังกาย ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

สัมภาษณ์ผู้เรียน  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เช่น เล่นกีฬา
หรืออกก าลังกายหรือไม่ บ่อยครั้งแค่ไหน ชอบ
อาหารประเภทใด ชอบดื่มเครื่องดื่มชนิดใด 
ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

ข้อมูลผู้เรียนด้านสุขภาพ  
(น้ าหนัก ส่วนสูง โรคติดต่อ สายตา ฯลฯ)  

งานพยาบาล/บริหารทั่วไป  

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งานพยาบาล/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรม 7 Green Project 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 

โครงการกีฬาสีภายใน(โครงการกีฬาสี) กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ/
วิชาการและหลักสูตร  
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การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม  
-ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการท างานหรืองานอาชีพ  
-ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด เป็น
แบบอย่างได้  
-ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
-ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
-ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

ดีเลิศ  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
-ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการท างานหรืองานอาชีพ  
-ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
-ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
-ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
-ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
-ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  

ก าลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ต่ ากว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
-ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป็นการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ

กิจอย่างชัดเจนสามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมายจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนและสามารถน าโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากลค าอธิบาย 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถน าโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

ประเด็นการตรวจสอบ 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ 

แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถน า
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

2.สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างชัดเจน สามารถน าโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  

4 ดีเลิศ - สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างชัดเจน สามารถน าโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล  
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  

3 ดี - สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างชัดเจน  
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

2 ปานกลาง  
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ยังขาดความชัดเจน  
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แต่ยังขาดความชัดเจน  

1 กาลังพัฒนา - สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ยังขาดความชัดเจน  
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ -การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพันธกิจ
ของโรงเรียน ท าอย่างไรบ้าง มีข้ันตอนอย่างไร 
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ด าเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้อง  
-โรงเรียนมีการด าเนินการสร้างความเข้าใจ
ตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร คร ูและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างไร  
-โรงเรียนน าแผนไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร ฯลฯ  

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
-ผู้บริหาร  
-ครูและบุคลากร  
-ผู้เรียน  
-ผู้ปกครอง  

ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งานแผนงาน/ 
กลุ่มบริหาร แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  

แผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผลของ
สถานศึกษา  
รายงานการประชุมปีการศึกษา 2561  
-ประชุมครู -กลุ่มบริหาร -ผู้ปกครอง  
-กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

-กลุ่มบริหารทั่วไป  
-กลุ่มบริหารงานบุคคล  

สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมของโรงเรียน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.  งานประกันคุณภาพฯ  
รายงานประจาปีของโรงเรียน  งานประกันคุณภาพฯ  
โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพ  

กลุ่มงานพัฒนาการบริหาร 
กลุ่มงานอ านวยการ  

โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไปเพ่ือ
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แฟ้มสะสมงาน รางวัลของครู/ ผู้บริหาร
สถานศึกษา  

ครู/ผู้บริหาร  

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การบริหารจัดการเชิงระบบของสถานศึกษา 
2. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม -สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  

4 ดีเลิศ -สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย  

3 ดี -สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2 ปานกลาง -สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

1 ก าลังพัฒนา -สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ -โรงเรียนมีการด าเนินการสร้างความเข้าใจ
ตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร คร ูและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างไร  
-โรงเรียนน าแผนไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร  
-โรงเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามแผนอย่างไร  
-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการ
ด าเนินการโรงเรียนหรือไม่ อย่างไร 
-โรงเรียนมีเครือข่าย ในการท างานกับใคร/
หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร 
-โรงเรียนมีการก ากับตดิตามและมี วิธีการ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ 

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
-ผู้บริหาร  
-ครูและบุคลากร  
-ผู้เรียน  
-ผู้ปกครอง  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร
งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561  

แผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผลของ
สถานศึกษา  

ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

นวัตกรรม I-KASH Model  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร 

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561  
แผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผลของ
สถานศึกษา  
รายงานการประชุมและคาสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
-ผู้ปกครอง  
-ผู้ปกครองเครือข่าย  
-กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

-กลุ่มบริหารงานบุคคล  
-กลุ่มบริหารงานบุคคล  
-กลุ่มบริหารทั่วไป  

ผลการรายงานประจ าปีของโรงเรียน  งานประกันคุณภาพฯ  
แผนการจัดการเรียนรู้  งานนิเทศการสอน  
เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  งานวัดผล  
รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ  กลุ่มบริหารทั่วไป  
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบเครือข่าย
ผู้ปกครอง  

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวิดีทัศน์ ป้ายกิจกรรม
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ป้าย/บอร์ดการจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน  
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไปเพ่ือ
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 กลุ่มงานแผนงานและ
สารสนเทศ  

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

งานประกันคุณภาพการ
ศึกษ  

ปฏิทินการนิเทศ  งานนิเทศการสอน  
บันทึกการประชุม  วิชาการ  
เครื่องมือส าหรับการนิเทศภายใน  งานนิเทศการสอน  
บันทึกผลการนิเทศและการน าผลไปปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

งานนิเทศการสอน  

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย   

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกคน ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและมีประมีประสิทธิภาพ  

4 ดีเลิศ สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกคน ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง  

3 ดี สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

2 ปานกลาง สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการ
ด าเนินการ  

1 ก าลังพัฒนา สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่
ครบทุกคน หรือด าเนินการอย่างไม่เป็นรูปธรรม  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์  -การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพันธกิจ
ของโรงเรียน เช่น กระบวนการได้มาของ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท าอย่างไรบ้าง มี
ขั้นตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด าเนินการอย่างไร ใครมี
ส่วนเกี่ยวข้องบ้าง  
ฯลฯ  

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
-ผู้บริหาร  
-ครูและบุคลากร  
-ผู้เรียน  
-ผู้ปกครอง  

ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  
แผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผลของ
สถานศึกษา  
รายงานการประชุมและค าสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
-ผู้ปกครอง  
-ผู้ปกครองเครือข่าย  
-กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

-กลุ่มบริหารงานบุคคล  
-กลุ่มบริหารงานบุคคล  
-กลุ่มบริหารทั่วไป  

ผลการรายงานประจาปีของโรงเรียน  งานประกันคุณภาพฯ  
แผนการจัดการเรียนรู้  งานนิเทศการสอน  
เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  งานวัดผล  
รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ  กลุ่มบริหารทั่วไป  
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบเครือข่าย
ผู้ปกครอง  

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวิดีทัศน์ ป้ายกิจกรรม
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ป้าย/บอร์ดการจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน  
 

กลุ่มบริหารงาน  

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. แผนงาน โครงงาน หรือกิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
2. การน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน 
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ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม -มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ  
ตามมาตรฐานต าแหน่งครบทุกคน  
-มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู  
และบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมากกว่า 3 ปี  

4 ดีเลิศ -มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ  
ตามมาตรฐานต าแหน่งครบทุกคน  
-มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู  
และบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 2-3 ปี  

3 ดี -มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพครบทุกคน  
-มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู  
และบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี  

2 ปานกลาง -มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ต าแหน่งครบทุกคน  
-มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและ  
บุคลากรแต่ไม่ต่อเนื่อง  

1 ก าลังพัฒนา -มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้ความรู้ความสามารถตามหน้าที่  
แต่ไม่ครบทุกคน  
-ไม่มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู  
และบุคลากร  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์  -โรงเรียนมีการด าเนินการสร้างความเข้าใจ
ตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร คร ูและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างไร  
-โรงเรียนน าแผนไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร  
-โรงเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามแผนอย่างไร  
-โรงเรียนมีการก ากับติดตามและมี วิธีการ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ  

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
-ผู้บริหาร  
-ครูและบุคลากร  
-ผู้เรียน  
-ผู้ปกครอง  

นวัตกรรม I-KASH Model  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร 
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561  
แผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผลของ
สถานศึกษา  
บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน  

กลุ่มบริหารฯ  

แฟ้มสะสมงานของครู  
แผนการสอน  

ครูทุกคน  

โครงการนิเทศภายใน ผู้รับผิดชอบโครงการ  
บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน  

กลุ่มบริหารฯ  

แฟ้มสะสมงานของครู แผนการสอน  ครูทุกคน  
โครงการพัฒนาบุคคลากร กลุ่มบริหาร  

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ค าอธิบาย 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทาง

สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2.โรงเรียนได้ด าเนินการให้มีแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย(Electronic Multimedia) 
3. โรงเรียนได้ด าเนินการให้มีสื่อเทคโนโลยี เช่นคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เพียงต่อการจัดการเรียนรู้  
4. โรงเรียนได้ด าเนินการให้มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย ครอบคลุม
พ้ืนที่ของโรงเรียนและสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 
5.โรงเรียนได้ด าเนินการให้มีห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้
บริการ มีสื่อท่ีเพียงพอ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการด าเนินการครบ 5 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได ้ 

4 ดีเลิศ สถานศึกษามีการด าเนินการพียง 4 ข้อ ที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ หรือด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่มี 1 ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

3 ดี สถานศึกษามีการด าเนินการพียง 3 ข้อ ที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ หรือด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่มี 2 ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  

2 ปานกลาง สถานศึกษามีการด าเนินการพียง 2 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ หรือด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่มี 3 ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  

1 ก าลังพัฒนา สถานศึกษามีการด าเนินการพียง 1 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ หรือด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ไม่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน ไม่
สามารถตรวจสอบได ้ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์  -การใช้แหล่งเรียนรู้  
-โรงเรียนมีการก ากับติดตามและมี วิธีการ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ  

-ครู  
-ผู้เรียน  
-ผู้ปกครอง  

ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  
แผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผลของ
สถานศึกษา  
-จ านวนคอมพิวเตอร์/นักเรียน 
-รายงานผลการประเมินกิจกรรม ฐานข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น 
แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ ห้องอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย ห้องทดลอง ,ห้องปฏิบัติการพร้อม
,ห้องสมุด  และแหล่งเรียนรู้ภายนอก  

งานวิชาการ  

เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ภาพถ่าย แผ่นพับ 
แถบวิดีทัศน์ ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

กลุ่มสาระฯ  

โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและอุทยานแห่ง
การเรียนรู้(โครงการพัฒนาห้องสมุดและ
อุทยานแห่งการเรียนรู้ทางปัญญา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และสื่อ เทคโนโลยี (โครงการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
2. การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้
ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ  
- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย  

4 ดีเลิศ - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้
ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย  

3 ดี - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้
ได้  
- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้  

2 ปานกลาง - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือทันสมัย หรือ
น าไปประยุกต์ใช้ได้  
- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้  

1 ก าลังพัฒนา - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัย และไม่มี
การน าไปประยุกต์ใช้  
- ไม่มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์  -การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพันธกิจ
ของโรงเรียน เช่น กระบวนการได้มาของ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท าอย่างไรบ้าง มี
ขั้นตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด าเนินการอย่างไร ใครมี
ส่วนเกี่ยวข้องบ้าง  
-โรงเรียนมีการด าเนินการให้ได้มาของข้อมูล
เพ่ือรวบรวมเป็นสารสนเทศอย่างไร  

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
-ผู้บริหาร  
-ครูและบุคลากร  
-ผู้เรียน  
-ผู้ปกครอง  
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

-โรงเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าสารสนเทศอย่างไร  
-โรงเรียนมีการก ากับติดตามและมี วิธีการ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ  

ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ที่ ส ะท้ อ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร 
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561  
แผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผลของ
สถานศึกษา  
รายงานการประชุมปีการศึกษา 2561  
-ประชุมครู  
-กลุ่มบริหาร  
-ผู้ปกครอง  
-ผู้ปกครองเครือข่าย  
-กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

-กลุ่มบริหารทั่วไป  
-กลุ่มบริหารทั่วไป  
-กลุ่มบริหารงานบุคคล  
-กลุ่มบริหารงานบุคคล  
-กลุ่มบริหารทั่วไป 
  

การจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของ
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

เอกสาร/รูปแบบ การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา  

งานสารสนเทศ/กลุ่ม
บริหารงบประมาณ  

กิจกรรม Math Whizz 
แหล่งเรียนรู้มีชีวิต QR Code 

-กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และสื่อ เทคโนโลยี (โครงการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 
การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม -มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถน าโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้  
-ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
-พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  
-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย  
-จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

 

ดีเลิศ -มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ สามารถน าโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  
-ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
-พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา  
-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย  
-จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

ดี -เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
-ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
-พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
-จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

ปานกลาง -เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

กาลังพัฒนา -เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
ค าอธิบาย 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ประเด็นการตรวจสอบ 
1. จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา 
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง 
3. มีการฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
4. มีการเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมี
การเผยแพร่  

4 ดีเลิศ - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  

3 ดี - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรของสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

2 ปานกลาง - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรของสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

1 ก าลังพัฒนา - จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตกระบวนการเรียนการสอน 
พฤติกรรมการสอนของครู  

-การใช้ค าถามเพ่ือส่งเสริมการคิดขั้นสูง  
-พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมาย
งานของครู ปฎิสัมพันธ์ ของครูกับผู้เรียน เช่น 

ครูทุกคน  



56 
 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนา
โต้ตอบของครูกับผู้เรียน  
-พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น ความ
กระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน ความสนใจในการร่วมกิจกรรม  
-สภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  
-การจัดกิจกรรมที่ใหผู้้เรียนปฏิบัติจริง กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน ฯลฯ  

สัมภาษณ์ผู้เรียน และครูเกี่ยวกับ
การจัด การเรียนการสอน  

-ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม่  
-ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประ
จาวันได้อย่างไร  

ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  

ตรวจสอบเอกสารจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูน  งานหลักสูตร/วิชาการ  
แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระฯ/วิชาการ/ครู

ทุกคน  
วิจัยในชั้นเรียน  วิชาการ  
การนิเทศการจัดการเรียนรู้  งานนิเทศการศึกษา/

วิชาการ  
ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนตามแผนการเรียนรู้  ครูผู้สอนและผู้เรียน  

สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ (ภายใน-ภายนอก
โรงเรียน  

งานวิชาการ  

โครงการนิเทศภายใน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

2. การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ครูส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และบริบทของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และน าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                      
- น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้                                               
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย  

4 ดีเลิศ - ครูส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และบริบทของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และน าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้                                                                                          
- น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้                                                  
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ  

3 ดี - ครูส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และบริบทของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และน าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้                                                                                      
- น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้                                         
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ  

2 ปานกลาง - ครูส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และบริบทของท้องถิ่นแต่ไม่เป็นปัจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และน าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

1 ก าลังพัฒนา - ครูไม่ส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และบริบทของท้องถิ่น เพ่ือวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
หรือ                                                                                                                 
- ไม่น าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือ                                        
- ไม่น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้เรียน และครูเกี่ยวกับ  
การจัดการเรียน  
การสอน  

-ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่/
อย่างไร  
-ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
การร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ  

ชุมชน/ผู้เรียน  

ตรวจสอบเอกสารจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูน งานหลักสูตร/วิชาการ  
แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระฯ/วิชาการ /ครู

ทุกคน 

วิจัยในชั้นเรียน   งานวิชาการ /ครูทุกคน 
สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ (ภายใน-ภายนอก
โรงเรียน  
จ านวนคอมพิวเตอร์/นักเรียน 

งานวิชาการ  
ฝ่าย ICT 

ผลงานผู้เรียน  กลุ่มสาระ/วิชาการ  
แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ปกครอง/
ชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

งานหลักสูตร/วิชาการ  

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และสื่อ เทคโนโลยี (โครงการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม) 
โครงหารทัศนศศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โครงการพัฒนาบุคคลากร ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
คาอธิบาย 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
2. เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
3. เด็กเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ครูมีความรู้ ความเข้าใจลึกซ้ึงในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้  
- ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้ผู้เรียนยอมรับความ
แตกต่างของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและเต็มใจ  
- ครูจัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียน
เต็มที่และเรียนอย่างมีความสุข  

4 ดีเลิศ - ครูมีความรู้ ความเข้าใจลึกซ้ึงในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้  
- ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้ผู้เรียนยอมรับความ
แตกต่างของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ  
- ครูจัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนสนใจเรียน ตั้งใจเรียนเต็มที่และเรียนอย่างมี
ความสุข  

3 ดี - ครูมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้  
- ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้ผู้เรียนยอมรับความ
แตกต่างของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ  
- ครูจัดการชั้นเรียนช่วยให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนเต็มที่และเรียนอย่างมีความสุข  

2 ปานกลาง - ครูมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอน
ที่ออกแบบไว้  
- ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสื่อสารให้ผู้เรียนยอมรับความ
แตกต่างของผู้อ่ืน  
- ครูจัดการชั้นเรียนช่วยให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนเต็มที่  

1 ก าลังพัฒนา - ครูมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน  
- ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสื่อสารให้ผู้เรียนยอมรับความ
แตกต่างของผู้อ่ืน 
- ครูจัดการชั้นเรียนช่วยให้ผู้เรียนตั้งใจเรียน 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้เรียน และครูเกี่ยวกับ
การจัด การเรียนการสอน  

-ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม่ อย่างไร  
-ผู้เรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน  

ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ต่างๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ 
อย่างไร  
-ผู้เรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด 
และจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง  
-ผู้เรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด  
-ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล ความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ  

ตรวจสอบเอกสารจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูน  งานหลักสูตร/วิชาการ  
แผนการจัดการเรียนรู้,งานวิจัยในชั้นเรียน 
การสอนซ่อมเสริม 

กลุ่มสาระฯ/วิชาการ/ครู
ทุกคน  

แบบทดสอบ  ครูผู้สอน  
เอกสารการประเมิน/แบบบันทึกต่างๆ  ครูผู้สอน  
การนิเทศการจัดการเรียนรู้  งานนิเทศการศึกษา/

วิชาการ  
ผลงานผู้เรียน  กลุ่มสาระ/วิชาการ  
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โครงการพัฒนาบุคคลากร ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ค าอธิบาย 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
3. มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
4. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
- มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  
- ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ
เรียนการสอน  
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

- ให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
4 ดีเลิศ - ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  

- มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  
- ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ
เรียนการสอน  
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  

3 ดี - ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
- มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  
- ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ
เรียนการสอน  
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรียน  

2 ปานกลาง - ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
- มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน  
- ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรียน  

1 ก าลังพัฒนา - ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
- ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ  
- ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่ไม่เหมาะสม  
- ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรียน  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้เรียน และครูเกี่ยวกับ
การจัด การเรียนการสอน  

-ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม่ อย่างไร  
-ผู้เรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน  
ต่างๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ 
อย่างไร  
-ผู้เรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด 
และจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง  
-ผู้เรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด  
-ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล ความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ  

ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  

ตรวจสอบเอกสารจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูน งานหลักสูตร/วิชาการ  
แผนการจัดการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
(ปพ.5),  

กลุ่มสาระฯ/วิชาการ/ครู
ทุกคน  

การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล, วิจัยในชั้นเรียน   งานวิชาการ /ครูทุกคน 
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการนิเทศภายใน, การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้  

งานนิเทศการศึกษา/
วิชาการ  

ผลงานผู้เรียน  กลุ่มสาระ/วิชาการ /ครู
ทุกคน 

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โครงการพัฒนาบุคคลากร ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย 
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ

น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
3. มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
4. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  
- ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

4 ดีเลิศ - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  
 

3 ดี - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
 

2 ปานกลาง - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  
 

1 ก าลังพัฒนา - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ไม่มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้เรียน และครูเกี่ยวกับ
การจัด การเรียนการสอน  

-ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม่ อย่างไร  
-ผู้เรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน  
ต่างๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ 
อย่างไร  
-ผู้เรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด 
และจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง  
-ผู้เรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด  
-ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล ความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ  

ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  

ตรวจสอบเอกสารจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูน งานหลักสูตร/วิชาการ  
แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระฯ/วิชาการ/ครู

ทุกคน  
วิจัยในชั้นเรียน   งานวิชาการ /ครูทุกคน 
โครงการนิเทศภายใน, การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้  

งานนิเทศการศึกษา/
วิชาการ  

ผลงานผู้เรียน  กลุ่มสาระ/วิชาการ /ครู
ทุกคน 

แบบบันทึก PLC  วิชาการ/กลุ่มสาระฯ/สาย
ชั้น  

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โครงการพัฒนาบุคคลากร ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.6 ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT)ในการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล และการ
เผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online)และออฟไลน์ (Offline) 
 ค าอธิบาย 

ครูมีการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ครูผลิตขึ้นเอง หรือสื่อส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล รวมทั้งสามารถเผยแพร่ผลงาน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอน กิจกรรม โครงการ ผลงานผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) และ
ออฟไลน์ (Offline) 

ประเด็นการตรวจสอบ 
๑. การน าสื่อท่ีครูผลิตขึ้นเองใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่

มาใช้ในการการเรียนการสอน  
๒. การวัดและประเมินผลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
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๓. การเผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม การน าสื่อท่ีครูผลิตขึ้นเองใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่มี
การเผยแพร่มาใช้ในการการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) มีการเผยแพร่
ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4 ดีเลิศ การน าสื่อท่ีครูผลิตขึ้นเองใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่มี
การเผยแพร่มาใช้ในการการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) มีการเผยแพร่
ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  ร้อยละ 70 - 79 

3 ดี การน าสื่อท่ีครูผลิตขึ้นเองใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่มี
การเผยแพร่มาใช้ในการการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) มีการเผยแพร่
ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  ร้อยละ 60 - 69 

2 ปานกลาง การน าสื่อท่ีครูผลิตขึ้นเองใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่มี
การเผยแพร่มาใช้ในการการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) มีการเผยแพร่
ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ร้อยละ 50 - 59 

1 ก าลังพัฒนา การน าสื่อท่ีครูผลิตขึ้นเองใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่มี
การเผยแพร่มาใช้ในการการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) มีการเผยแพร่
ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้เรียน และครูเกี่ยวการ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT)ในการ
จัดการเรียนการสอน การวัด และ
ประเมินผล และการเผยแพร่
ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ 
(Online)และออฟไลน์ (Offline) 

-ครูใช้สื่ออะไรบ้างในการจัดการเรียนรู้ 
-ครูมีระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน
อย่างไร 
-ครูเผยแพรผ่ลงานอย่างไร ฯลฯ 

ครู/ผู้เรียน  

ตรวจสอบเอกสารจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูน งานหลักสูตร/วิชาการ  
แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระฯ/วิชาการ/ครู

ทุกคน  
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล, วิจัยในชั้นเรียน  
การเผยแพร่ผลงานทางระบบออนไลน์  

งานวิชาการ /ครูทุกคน 
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการนิเทศภายใน, การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้  

งานนิเทศการศึกษา/
วิชาการ  

ผลงานผู้เรียน  กลุ่มสาระ/วิชาการ /ครู
ทุกคน 

แบบบันทึก PLC  วิชาการ/กลุ่มสาระฯ/สาย
ชั้น 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
         3.7 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

ค าอธิบาย  

  ครสูามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
ประเด็นการตรวจสอบ  

1. ความสามารถในการสื่อสารอังกฤษของครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้น  

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ครผูู้สอนร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
4 ดีเลิศ - ครผูู้สอนร้อยละ 70 – 79 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
3 ดี - ครผูู้สอนร้อยละ 60 - 69 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
2 ปานกลาง - ครผูู้สอนร้อยละ 50 – 59 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
1 ก าลังพัฒนา - ครผูู้สอนต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของ
ครผูู้สอน 

-ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ครูทุกคน 
 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของครผูู้สอนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

-แบบบันทึก ประเมินการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

งานวัดผล/
วิชาการ  
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การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม -จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่ 
-ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
-ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
-มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
-มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
-มีการเผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)   
-การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 

ดีเลิศ -จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
-ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
-ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
-มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
-มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
-มีการเผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
-การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

ดี -จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
-ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
-ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
-มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
-การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

ปานกลาง -จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
-ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
-ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ก าลังพัฒนา -จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
-ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก หน้า 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กล่าวถึง “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจัดส่งรายงานการประเมนตนเองของ
สถานศึกษา พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว 
พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ 
เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  สมศ. อาจจัดให้บุคคล
หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสานักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้  

เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 จึงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดังนี้  

1) สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผล การประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

2) ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาจะได้มีการน ามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจะ
ก าหนดประกาศใช้ ไปเทียบเคียงและจัดท าเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา และด าเนินงานตามแผนฯ ตลอดช่วงปีการศึกษา 2562 และจัดท า SAR ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หลังสิ้นปีการศึกษา 2562 (ประมาณเดือน มี.ค.-เม.ย.62) แล้วจึงจัดส่ง SAR ให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  
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3) เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาได้รับ SAR จากสถานศึกษา ก็จะมี
การสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงาน และจัดส่ง SAR พร้อมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มี การ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้แก่ สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  

4) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็น ไปตาม
หลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ  (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมิน  โดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพ่ือให้ระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง  

5) การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมิน   
เชิงปริมาณควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการ  
ที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงาน (holistic rubrics)  

6) การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายและ
เกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

7) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีเป้าหมาย 
การประเมินเพ่ือการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จาเป็นในการประเมิน  แต่ข้อมูลต้องมี
ความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ  

8) คณะที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาที่ก าหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน หลังประเมินแล้วให้แจ้ง
ผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สรุปและเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (self-assessment report)  

9) ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการ  
โดย ให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และในการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  

10) ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด 
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  

11) โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไม่มีรูปแบบตายตัว ให้สถานศึกษาจัดท าใน
สิ่งที่สถานศึกษาต้องการน าเสนอได้ สิ่งส าคัญที่สุดของรายงานการประเมินตนเอง คือ กระบวนการพัฒนา
คุณภาพซึ่งหมายรวมถึง กิจกรรม/โครงการ/งานที่สถานศึกษาด าเนินการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ 
แนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา การมีเป้าหมายหรือรูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งทุก
กิจกรรม/โครงการ/งานส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  

12) ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน  
12.1) ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งใน

แง่ มุมของภาระงาน โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ มี
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ประสบการณ์เพียงพอ เพ่ือการช่วยชี้แนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และตรงประเด็น เกิด
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง  

๑๒.๒) ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานที่
เก็บรวบรวมจากหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา (อาจพิจารณา
ย้อนหลัง ๓ ปี) ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด  

๑๒.๓) สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้รับข้อ
ชี้แนะ ค าแนะน า แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง  ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรรู้
ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน  

๑๒.๔) การก าหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น ให้สถานศึกษา  
ก าหนดได้เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของการด าเนินงาน เพ่ือความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการเรียนรู้ 
บันทึกหลังสอนรายงานประชุม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
ไม่ใช่การสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  

๑๒.๕) การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกตและสัมภาษณ์นั้น ควรกระท าด้วยความ
ระมัดระวัง ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ  และควรพูดคุยสอบถามด้วย
ความสุภาพและสร้างความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 


