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คำนำ 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542 ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้นตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องกำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2554 ระบุให้
สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลลำพูนจึงได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสำหรับดำเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษาโดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานเมื ่อวันที่  6 สิงหาคม 2561 ทั ้งนี ้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาสำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน  

โรงเรียนอนุบาลลำพูนขอขอบคุณคณะทางานกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายสำหรับการพัฒนา แตกประเด็นพิจารณา 
กำหนดเกณฑ์การพิจารณา และจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐาน และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารสถานศึกษาครูผู ้สอนผู้ที ่เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายในการดาเนินงานใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนกากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
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บทนำ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
มาตรา 81 ซึ่งกำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

การประกันคุณภาพภายใน เป็นระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับ ดูแล
และสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา ข้อมูล
หลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ รวมทั้งเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเป็นกระบวนการที่สร้างความม่ันใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ และจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐาน
และตัวชี้วัดให้มีจำนวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริงเน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่
ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการ
ประเมิน รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้คำชี้แนะและให้คำปรึกษา
แก่สถานศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรับใหม่จึงมีจำนวนไม่มาก แนวทางการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไม่เพ่ิมภาระ ได้มีการปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

โรงเรียนอนุบาลลำพูนได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงหลักการและกระบวนการดังต่อไปนี้ 

 

1. หลักการสำคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี 3 ประการ คือ 
1.1 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลลำพูน คือ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
1.2 มีการวางแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบ

ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และการทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

1.3 การประกันคุณภาพเป็นหน้าที ่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู ้บริหาร ครู 
อาจารย์ และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา โดยในการดำเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขต
พื้นที ่การศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตาม



2 
 

ประเมินผลพัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ เรียนไดร้ับ
การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ 
 
 

2. กระบวนการ การประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกันคุณภาพ มี 3 ขั้นตอนคือ  
2.1 การควบคุมคุณภาพ เป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 
2.2 การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่กำหนด 
2.3 การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาและ

หน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และระดับกระทรวง 
 

3. กระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลลำพูน ใช้รูปแบบ I-KASH Model ซึ่งมี 
   กระบวนการทำงาน 5 ขั้นตอน ดังแผนภาพ ดังนี้  
 

 
 

I – KASH Model เป็น รูปแบบ Model เป็นรูปแบบของการบริหารจัดการที่ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้างฝันร่วมกันโดยกำหนดภาพความสำเร็จในการกำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาผ่านวิส ัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื ่อให้เกิด
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลำพูน สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 

I  หมายถึง Inspiration เป็นการสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันในการกำหนดคุณภาพการศึกษา 
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  K หมายถึง Knowledge องค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร 
  A หมายถึง Attitude การสร้างทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร 
  S หมายถึง Skill ทักษะกระบวนการที่เกิดจาการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนและคณะครู 
  H หมายถึง Habit คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

I – KASH Model มีขั้นตอนการทำงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์องค์กร  เป็นการร่วมกันวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย 

หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต  
2. สะท้อนปัญหา  เป็นขั้นตอนการแสดงให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมกัน ว่าปัญหาใดที่ต้อง

แก้ไข ปรับปรุง ให้ดีขึ้นตามลำดับความเร่งด่วน และความสำคัญ 
3. พัฒนาสู่กรอบแนวคิด  เป็นขั้นตอนการร่วมกันนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งการสร้างวิธีการ

ใหม่ หรือการนำวิธีการที่ได้รับการยอมรับ  
4. พิชิตจุดด้อย โดยใช้กระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ  

4.1 การร่วมกันวางแผน (Planning) 
4.2 การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 
4.3 การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) 
4.4 การร่วมกันปรับปรุง (Action) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ร้อยรัดสู่ความยั่งยืน  เป็นขั้นตอนการร่วมกันตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงาน เช่น นำแนวทางการ

แก้ไขปัญหาที่ได้ปฏิบัติแล้วมาตรวจสอบว่าจะดำเนินต่อไปตามแนวทางเดิม  หรือจะมีการปรับ
ทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ เพื่อปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา และการดำเนินงานดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต 
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กระบวนการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  
และการดำเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 โรงเรียนอนุบาลลำพูนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา และดำเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ I-KASH Model มีกระบวนการทำงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์องค์กร   
 

โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้ตระหนักถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการดำเนินงานของ
สถานศึกษา เพราะเป็นข้อมูลที่สมดุลในการประเมินผลและกาพัฒนาให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด ทั้งตาม
ความต้องการของสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลลำพูนทั้งหมด โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานของอนุบาล
ลำพูน เป็น 2 บริบท คือ 

1. สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  เป็นบริบทที่สถานศึกษาไม่สามารถควบคุมได้ หรือควบคุมได้
ในระยะสั้นๆ ประกอบด้วย 
1.1 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) 
1.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) 
1.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
1.4 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) 

2.  สภาพแวดล้อมภายใน (2S 4M) เป็นบริบทที่สถานศึกษาสามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้อยู่ที่
การบริหารและจัดการตามสภาพความเหมาะสมของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
2.1 ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy : S1) 
2.2 ด้านการให้บริการและผลผลิต  (Service and Product : S2) 
2.3 ด้านบุคลากร (Man : M1) 
2.4 ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2) 
2.5 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Material : M3) 
2.6 ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 

ขั้นตอนที่ 2 สะท้อนปัญหา 

บริบทของโรงเรียนทั้งสองบริบท มีอิทธิพลที่จะเอ้ือและไม่เอ้ือต่อกระบวนการบริหารและจัดการ 
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาว่า ประเด็นใดเป็นโอกาส (กลยุทธ์เชิงบวก +) หรือเป็น
อุปสรรค (กลยุทธ์เชิงลบ - ) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัจจัยโดยสรุปได้ดังนี้ 
  บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอก  ตัวแปรที่เป็นปัจจัยสำคัญด้านโอกาส  คือ ผู้ปกครอง
ส่วนมากมีฐานทางเศรษฐกิจและการศึกษาอยู ่ในระดับปานกลาง แม้อาชีพ ความมั ่นคงจะแตกต่างตาม
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นัยสำคัญแต่เห็นความสำคัญและประโยชน์ทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ  จึงเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน
ระดมทุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในรูปแบบของสมาคมผู้ปกครองนักเรียน และครูโรงเรยีน
อนุบาลลำพูน โดยมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนทั้งด้านโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ , โครงการห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษา มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีกับสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ตลอดจนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพเต็มรูปแบบและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งนโยบายการใช้โรงเรียนเป็นฐานในฐานะนิติบุคคลเกิดความคล่องตั วในการ
บริหารจัดการและมีอิสระดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตรงตามเป้าประสงค์ รวดเร็วทันต่อการพัฒนาองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ด้านอุปสรรค (การศึกษาคือการลงทุน)  ปัญหาในด้านการจัดสรรงบประมาณของต้นสังกัด
ไม่เพียงพอกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่เน้นระบบเทคโนโลยีเป็นสว่น
ใหญ่  และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้โรงเรียนมีต้นทุนในการผลิตสูง ส่งผลให้โรงเรียนต้องระดมทุน
ทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมาสนับสนุน ซึ่งถูกระเบียบเงื่อนไขของระบบราชการ 
บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการแม้ผู้ปกครองในชุมชนมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งเงินทุนได้ และ
ปัญหาที่สำคัญผู้ปกครองยุคปัจจุบันต้องประกอบอาชีพเพื่อต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจ  จึงทำให้มีโอกาสน้อยใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
  บริบทของสภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็งของโรงเรียนได้จัดระบบการบริหารและจัดการ
องค์การเพื่อการศึกษา  มีการกำหนดโครงสร้างและหน้าที่โดยกำหนดวิสัยทัศน์  และวางยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ  มีเป้าประสงค์ของภารกิจที่ชัดเจน เพ่ือความเป็นมาตรฐานสากล และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  มีการกระจายอำนาจการบริหาร โดยบุคลากรในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและ
ตัดสินใจ  แนวการจัดการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียน พัฒนากิจกรรมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมคุณธรรม นำสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสบการณ์ที่ทันเหตุกา รณ์บน
พื้นฐานของพลเมืองไทยและพลโลก  จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลเน้นสภาพความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง  พร้อมทั้งพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาที่ตรง
ตามศักยภาพ  ส่วนบุคลากรทางการศึกษา คือ ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้ได้รับความรู้
ทักษะในรูปแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่สถานศึกษาจัดให้โดยจัดสวัสดิการให้การสนับสนุนให้
ถูกต้องตามระเบียบเป็นอย่างดี การบริหารงบประมาณใช้จ่ายตรงตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบการ
บริหารงบประมาณของส่วนราชการและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล  ตรวจสอบ
ได้ โปร่งใส และใช้งบประมาณเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ  ด้านอื่น ๆ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนสะอาดร่มรื่น มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบชั้นเรียนและนอก
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ระบบชั้นเรียน ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละดับชั้น มีการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอนให้พร้อมและสะดวกต่อการใช้งาน  จัดการบริหารเน้นทีมงานหรือองค์คณะบุคคลทำให้การตัดสินใจรัดกุม  
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนมีผลต่อการส่งเสริมในการพัฒนาการศึกษาทุกๆ ด้าน 
  จุดอ่อนของโรงเรียน  โรงเรียนต้องใช้งบลงทุนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม  อุปกรณ์เนื่องจากผู้เรียนมีความต้องการตามความถนัดและความสนใจทำให้ต้องจัดหาสื่อ ขาด
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน  และสื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ไม่ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน  

ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
  ปรากฏว่า องค์กรอยู่ในทิศทางที่บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส บริบทของ
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง วิเคราะห์แล้วอยู่ในลักษณะที่เอ้ือและเด่นต่อการขยายโอกาสและขยายงาน  
ซึ่งปัจจัยภายนอกที่เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนและผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
รูปแบบอย่างมีคุณภาพทุก ๆ ด้าน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรสนับสนุนการกระจายอำนาจ
บริหารจัดการ  สนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายใน  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติและ
สากล  ตลอดจนความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและของผู้เรียน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
คุณภาพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
บำเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะ และสุขภาพแข็งแรงได้มาตรฐานของเด็กไทย บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
เชื่อมโยงความเป็นสากล และมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย มีการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น มีทักษะชีวิตและทักษะใน
การตัดสินใจให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 จุดแข็ง (ภายใน) 
- มีการบริหารจัดการโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจน 
- มีนโยบายของโรงเรียนที่สนองความต้องการของชุมชนและประเทศ 
- มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พอเพียงและระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
- บุคลากรมีความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศเวลา ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 จุดอ่อน (ภายใน) 
- ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
- ความพร้อมทางกายภาพ อาคารเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง 

 โอกาส (ภายนอก) 
- ผู้ปกครองมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ มีการศึกษา ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี 
- โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมือง มีความเจริญ เอื้อต่อการศึกษา 
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- โรงเรียนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ 
- หน่วยงานต้นสังกัดคาดหวังและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการพัฒนา 
- รอบโรงเรียนเป็นแหล่งวัฒนธรรมเอื้อประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ ผู้เรียนและครูผู้สอน 

 อุปสรรค (ภายนอก) 
- การจราจรติดขัด มีปัญหาการคมนาคม 
- สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ค่อนข้างมีเสียงดังบางขณะ มีมลพิษทางอากาศ 

 

3.พัฒนาสู่กรอบแนวคิด 
3.1 เตรียมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 

3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
     สถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

3.1.2 สร้างจิตสำนึกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
สร้าง ความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความรู้และแนว
ทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง วางแนวปฏิบัติในการดำเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพท่ีชัดเจน เป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน 

 

3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษา 
3.2.1  วิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน  
          การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3.2.2  วิเคราะห์มาตรฐานอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเก่ียวข้องอีก เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล  

 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม ฯลฯ และความต้องการของสังคม ชุมชน    
 และบริบทของสถานศึกษา  

3.2.3  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
 

3.3 กำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ 
3.3.1  คณะกรรมการร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจุดเน้น นโยบาย  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มคน 
3.3.2  กำหนดค่าเป้าหมายสำหรับแต่ละมาตรฐานการศึกษา ตั ้งแต่ต้นปีการศึกษา ทุกปี

การศึกษา เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกคนยึดถือ
เป็นเป้าหมายของการดำเนินงานที่รับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลำพูน  

3.3.3  กำหนดประเด็นพิจารณาของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือสามารถวัดและประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ได้ 
          ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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3.3.4 ประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการนำมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน เผยแพร่ และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู ้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ด้วย
วิธีการประชุมระดมความคิด และสำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามแบบสอบถาม
ประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน 

3.3.5 นำมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่ผ่านการประชาพิจารณ์ มาจัดทำเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน)  และจัดทำ
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล (แบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

 

3.4 ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐาน 
3.4.1 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา นำตัวบ่งชี้ ประเด็น

พิจารณา และค่าเป ้าหมายที ่ ได ้ มาตรวจสอบ และทบทวน โดยพิจารณาจาก
ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลำพูน 

3.4.2  ขอความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

       3.5 ประกาศมาตรฐานการศึกษา 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปเป็นเป้าหมาย 

และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู ้เรียน และสถานศึกษา หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ขั้นตอนที่ 4 พิชิตจุดด้อย 
   ดำเนินการออกแบบการดำเนินงาน และวางระบบการดำเนินงานของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เช่น การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน หน้าที่ของแต่ละฝ่าย กรอบการทำงาน โดยการแต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ และกำหนดหน้าที่ของแต่ละทีมไว้เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการ กำหนดทีมที่รับผิดชอบ ออกเป็น 8 ทีม ได้แก่ 

1. ทีมนำองค์กร ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร มีหน้าที่  
1) ให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

2) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
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3)  เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการ 
ประกันคุณภาพภายใน 

4) กำกับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
5) สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่า

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ทีมสะท้อนสายชั้น (ทีมติดตาม ตรวจสอบสายชั้น ป.1) 
3. ทีมสะท้อนสายชั้น (ทีมติดตาม ตรวจสอบสายชั้น ป.2) 
4. ทีมสะท้อนสายชั้น (ทีมติดตาม ตรวจสอบสายชั้น ป.3) 
5. ทีมสะท้อนสายชั้น (ทีมติดตาม ตรวจสอบสายชั้น ป.4) 
6. ทีมสะท้อนสายชั้น (ทีมติดตาม ตรวจสอบสายชั้น ป.5) 
7. ทีมสะท้อนสายชั้น (ทีมติดตาม ตรวจสอบสายชั้น ป.6) 

มีหน้าทีด่ังนี้ 
1)  ตรวจสอบการจัดทำเครื่องมือ และเกณฑ์การพิจารณา 
2)  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในแต่ละสายชั้นตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
3)  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการนำ 
       เครื่องมือ 
4)  ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามสายชั้นที่ 
       รับผิดชอบ 
5) รวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสายชั้น 
6) จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปีของสายชั ้น ให้เสร็จสิ ้นตามปฏิทิน    

ปฏิบัติงาน 
7) จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
9) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
10) ภายในของสถานศึกษา 
11) แต่ละสายชั้นแต่งตั้งคณะทำงานระบบประกันเพ่ิมเติมในแต่ละสายชั้นตามบริบท 
12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8. ทีมสะท้อนองค์กร (ทีมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) มีหน้าที่ดังนี้ 
1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกสายชั้นตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
2) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการนำ  
    เครื่องมือประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปเก็บรวบรวมข้อมูลทุกสายชั้น 
3) รวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสายชั้น 
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4) จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปีของโรงเรียน ให้เสร็จสิ้นตามปฏิทิน 
    ปฏิบัติงาน 
5) จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
7) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ภายในของสถานศึกษา 
8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ขั้นตอนที่ 5 ร้อยรัดสู่ความย่ังยืน 
 การดำเนินงานระบบประกันจะต้องนำกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นมาประมวลผล และ
ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานในลำดับต่อไป เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานไปสู่ความยั่งยืน 
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บริบททั่วไปของโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
 

โรงเรียนอนุบาลลำพูนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนตั ้งแต่ระดับชั ้นอนุบาลปีที่  1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,677 คน  มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 
113 คน ผู้ปกครองมีความต้องการและมีความคาดหวังว่าเมื่อส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
บุตรหลานของตนจะเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีความสามารถด้านวิชาการ 
สามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงต่างๆ ได้ 
 โรงเรียนมีความตระหนักและได้มุ่งมั่นสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   โดยได้ระดมความคิดเห็นจากผู ้ปกครอง  ครู  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินการจัดการศึกษา มีความเห็นที่สรุป
ได้ว่าต้องเร่งพัฒนาองค์กรในทุกด้านเพื่อการจัดการเรียนการสอนสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และใน
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูนเพ่ือให้สู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น มีแนวคิดหลัก
โดยการพัฒนาสถานศึกษาเชิงระบบ ซึ่งการพัฒนาเชิงระบบสามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลำพูนเพื ่อให้สู ่เป้าหมายที่ต้องการได้ จึงได้กำหนดการดำเนินงานระบบคุณภาพของ
สถานศึกษาเป็น 5 ระบบคือ  
  1. ระบบการจัดการเรียนรู้   
  2. ระบบช่วยเหลือดูแลเด็ก  
  3. ระบบกิจกรรมนักเรียน  
  4. ระบบพัฒนาบุคลากร  
  5. ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบสนับสนุน  
 

 นอกจากนี้โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล มีการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้
ได้ผู ้เรียนที ่มีคุณภาพ คือเป็นผู ้ที่มีความรู ้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) ซึ่งเป็นผู้มีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

1. เป็นเลิศทางวิชาการ 
2. สื่อสารสองภาษา 
3. ล้ำหน้าทางความคิด 
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 อนึ่ง ในการบริหารเพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จ และเกิดผลตามที่พึงประสงค์ โรงเรียนต้องมีการปรับ
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กระบวนทัศน์ทางการศึกษา การปรับปรุงการเรียนรู้ และการปรับโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ให้สอดรับกับ
การเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 

1.  การกำหนดสิ่งที่ต้องการปฏิบัติและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Goal Setting) 
2.  การค้นหา (Search) ความเป็นเลิศในสิ่งที่ต้องการศึกษา และค้นหาเพื่อตอบคำถามว่า โรงเรียน 

ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศได้ทำอะไรดีในสิ่งที่เราต้องการปรับปรุง 
1. การวิเคราะห์ตนเอง (Self – Study) เพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองโดยใช้วิธีการทำ SWOT  

Analysis 
2. การรวบรวมข้อมูล (Collect) เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศว่า  

ได้ทำสิ่งนั้น อย่างไร 
5. การวิเคราะห์ (Gap Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศกับ 

การปฏิบัติงานของตนเอง และหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการพัฒนา 
6. การตรวจสอบ (Check) ตนเอง และตั้งเป้าหมายเพื่อปรับทิศทาง หาข้อเสนอการปรับปรุง 

โรงเรียน 
 

ปรัชญา   
    สุวิชาโน  ภวํ  โหติ  (ผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ) 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน บริหารจัดการศึกษามุ่งสู ่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหารการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาสู่มาตรฐานชาติและ

มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื ่อเสริมสร้าง และยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นไทยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

อัตลักษณ์ ระดับปฐมวัย   :  มิตรภาพดี มีจิตวิทยาศาสตร์    
ระดับประถมศึกษา  :  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่ความพอเพียง 

 

เอกลักษณ์   
โรงเรียนเสริมสร้างให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้เรียน 
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเสมอภาค มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ได้มาตรฐานสากลบน

พ้ืนฐานของความเป็นไทย 
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
6. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีประสิทธิภาพ    
 

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ที่จะทำให้บรรลุวิสัยทัศน์  ภารกิจ และ

เป้าประสงค์หลัก  5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมุ่งสู่สากล และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้       
โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพด้านคุณลักษณะการเป็นพลโลก(World Citizen)ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างภาคี
เครือข่าย โรงเรียน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน  ทั้งภายในและต่างประเทศ  สู่ระบบ TQA ด้วยระบบคุณภาพ 
  

ภาพความสำเร็จ  (Success) 
 

ผู้เรียน : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายถึง เป็นคนเก่ง สามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รักการอ่านและการค้นคว้า เป็นคนดีมีคุณธรรม มีทักษะการ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข ตามแนววิถีพุทธ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถสืบสานวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้อง ภายใต้บริบทของสังคมโลกใหม่ มีศักยภาพและความสามารถ
ระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือสร้างความรู้และนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
 

ครู : ครูมีการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มี
ทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม มีการวัดและ
ประเมินผลและสร้างเกณฑ์ประเมินผลอย่างหลากหลายและนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน 
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ผู้บริหาร : ใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
งานในเชิงรุกเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โรงเรียน : เป็นโรงเรียนชั้นนำที่มีคุณภาพระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard) มี
เอกลักษณ์เด่นชัด เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการ
หลักสูตรนานาชาติ (International Program) และเป็นต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ) 
และเป็นสถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดย
ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

ผู้ปกครองและชุมชน : ศรัทธา เชื่อมั่นในคุณภาพให้การยอมรับ มีความรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานของโรงเรียน 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติศาสน์กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทางาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
9. ใจบุญ 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

จุดเน้น  โรงเรียนอนุบาลลำพูนดำเนินงานตามจุดเน้นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนด
ไว้ ดังนี้ 
จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 

1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่
สมดุล  เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ  
      (O- NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

              1.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้าน 
                     คำนวณ และด้านการใช้เหตุผล ที่เหมาะสม 

  1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว 
        และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
  1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  และทักษะการสื่อสาร 
        อย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือใน 
        การเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย 
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 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม 
  2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

3.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

3.2 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

จุดเน้นด้านครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัด
ประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม 

1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งโรงเรียน 
1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิด

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
1.5 ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
1.6 ครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
 3. ครูและผู้บริหารมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน           
 4. องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 1. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อการ
ดำเนินงาน 

1.1 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ โดย
สถานศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทำแผนพัฒนาเป็นรายห้องเรียน 
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1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้มาตรฐานสถานศึกษา 
1.3 สถานศึกษาพัฒนาระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
1.4 สถานศึกษาเชิดชูเกียรติห้องเรียนและนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

     2. สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.1 สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.2 สถานศึกษาส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
คำอธิบายของมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
หมายถึง การดำเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

และท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 
 ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
 ระดับ 4 ดีเลิศ 
 ระดับ 3 ดี 
 ระดับ 2 ปานกลาง 
 ระดับ 1 กำลังพัฒนา 
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คำอธิบายและระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
 

โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์นโยบายการจัด 
การศึกษาของประเทศ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเกี่ยวข้องอีก เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม ฯลฯ และความต้องการของสังคม ชุมชน และบริบทของ
สถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 15 ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 7 ประเด็นพิจารณา 
 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูนมีรวมทั้งสิ้น 3 มาตรฐาน 28 ประเด็นพิจารณา ในแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ได้กำหนดคำอธิบาย ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือ
แหล่งข้อมูลและเกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ การกำหนดระดับคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้ นั้น ได้กำหนดระดับ
คุณภาพออกเป็น  5 ระดับ ดังนี้  

คุณภาพระดับ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับกำลังพัฒนา มีการดำเนินการแต่ดำเนินการได้
ไมดีเท่าท่ีควร ต้องทบทวนการดำเนินงาน และหาจุดบกพร่องสำหรับแก้ไขปรับปรุง 

คุณภาพระดับ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง หากเป็นด้านผู้เรียนจะสามารถทำ 
                     ได้โดยต้องมีผู้ชี้แนะ กำกับ ควบคุม  
คุณภาพระดับ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี ที่ผู้เรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
  สามารถบรรลุตามเกณฑ ์
คุณภาพระดับ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเลิศ ผลที่เกิดขึ้นที่ขยายผลในวงกว้างออกไปใน 
                     เครือข่ายหรือระดับกลุ่ม   
คุณภาพระดับ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผลที่เกิดขึ้นมถีึงความโดดเด่นของ 
  เรื่องนั้น ๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  
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เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนอนุบาลลำพูน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 
 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย 

และมาตรฐานการศึกษา การจัดทำข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลมีความสำคัญต่อการการจัดทำรายงาน 

ผลการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑ์ในระดับโรงเรียน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน  

       1. ความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

คำอธิบาย  

  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาไทย ตามทีส่ถานศึกษากำหนดในแต่ละ

ระดับชั้น 

ประเด็นการตรวจสอบ  

1. ความสามารถในการอา่นภาษาไทยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  

2. ความสามารถในการเขียนสื่อความของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  

3. ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
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ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 

การสื่อสารภาษาไทย ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  
 

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 75 – 89 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 
การสื่อสารภาษาไทย ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 
 

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 
การสื่อสารภาษาไทย ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 
 

2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50 – 59 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 
การสื่อสารภาษาไทย ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  

1 กำลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 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  
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน  

      2. ความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

คำอธิบาย  

  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามที่สถานศึกษากำหนดในแต่

ละระดับชั้น 

ประเด็นการตรวจสอบ  

1. ความสามารถในการอา่นภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  

2. ความสามารถในการเขียนสื่อความภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  

3. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  
 

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 75 – 89 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50 – 59 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

1 กำลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของ
ผู้เรียน 

-ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

ครูทุกคน/ 
ผู้เรียนทุกคน 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ของ
ทุกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ 

-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาต่างประเทศ/
วิชาการและ
หลักสูตร  

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน  

      3. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 

(Intensive English Program : IEP) 

คำอธิบาย  

  ผู้เรียนในห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ( Intensive English Program : IEP) 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

ประเด็นการตรวจสอบ  

1. ความสามารถในการอา่นภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  

2. ความสามารถในการเขียนสื่อความภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  

3. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปในห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 

(Intensive English Program : IEP) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 75 – 89 ในห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 

(Intensive English Program : IEP) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 ในห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 

(Intensive English Program : IEP) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50 – 59 ในห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 

(Intensive English Program : IEP) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
1 กำลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 ในห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ

เข้มข้น (Intensive English Program : IEP) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได ้
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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) ความสามารถในการการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห ์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 

คำอธิบาย 

ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดคำนวณ คิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา

อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 

2. มีการแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์และคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรู้และ
วิธีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ในระดับดี  
- ผ ู ้ เร ียนร ้อยละ 90 สามารถแก้ป ัญหาและนำไปประยุกต ์ใช ้ ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ในระดับดี  
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ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 75 - 84 ขึ้นไป สามารถคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์และคิด

อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรู้
และวิธีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 75 - 84  สามารถแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ในระดับดี 

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 สามารถคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอธิบายความรู้และวิธีการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ในระดับดี 

2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 สามารถคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น อธิบายความรู ้และ
วิธีการเรียนรู้ได้ ในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับผ่าน ในระดับดี 

1 กำลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 สามารถคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ในระดับดี  
- ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 สามารถแก้ปัญหาได้ ในระดับดี 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้เรียน 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
-ภาพรวม,จำแนกวิชา,จำแนกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  
-ภาพรวม,จำแนกรายข้อ,จำแนกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  

โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย  ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  
-โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
(Excellence  in  Science  and  
Mathematics) 

สาระวิทย์ /วิชาการและ
หลักสูตร  
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

-ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ปี
การศึกษา 2565 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

5) ความสามารถในการสร้างช้ินงานและนวัตกรรมได้เหมาะสมกับระดับช้ัน 

คำอธิบาย 

ผู ้เรียน มีความสามารถในการรวบรวมความรู ้ได้ทั ้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 

เชื ่อมโยงองค์ความรู ้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด 

โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 

2. มีการเชื ่อมโยงความรู ้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆ อาจเป็น

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ง

ด ้วยตนเองและการทำงานเป ็นท ีม เช ื ่อมโยงองค ์ความร ู ้  และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี 
- โรงเรียนมีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 75 - 89 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วย
ตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มา
ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี 
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ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
- โรงเรียนมีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับภาค 

3 ดี ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วย
ตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มา
ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับด ี
- โรงเรียนมีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด 

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

1 กำลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด ้วยตนเองและการทำงานเป ็นท ีม เช ื ่อมโยงองค ์ความร ู ้  และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้เรียน 

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน

ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล

หลักฐานเชิงประจักษ ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงงานผู้เรียน, 
รายวิชา KI ค้นคว้าอิสระ  
-ภาพรวม, จำแนกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  

โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย  ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  
กิจกรรมสะเต็มศึกษา, กิจกรรมโครงงาน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/
วิชาการและหลักสูตร  



27 
 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

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

กลุ่มสาระฯ/วิชาการและ
หลักสูตร 

กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

6) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสาร 

คำอธิบาย 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและ

สังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ

เรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

2. มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ

เรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู ้ การสื ่อสาร การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู ้ การสื ่อสาร การทำงาน อย่าง

สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 

4 ดีเลิศ -ผู้เรียนร้อยละ 75 - 89 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู ้ การสื ่อสาร การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 
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ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

- ผู้เรียนร้อยละ 75 - 89 สามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู ้ การสื ่อสาร การทำงาน อย่าง

สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู ้ การสื ่อสาร การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 
- ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 สามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู ้ การสื ่อสาร การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 

2 ปานกลาง - ผู ้เรียนร้อยละ 50-59 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู ้ การสื ่อสาร การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 
- ผู้เรียนร้อยละ 50-59 สามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม ในระดับดี 

1 กำลังพัฒนา -ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู ้ การสื ่อสาร การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 
- ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 สามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู ้ การสื ่อสาร การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การ
ใช้ อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
-ภาพรวม,จำแนกวิชา,จำแนกระดับชั้น  
ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 

งานวัดผล/วิชาการ  
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วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน

ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล

หลักฐานเชิงประจักษ ์

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

การงานอาชีพฯ/วิชาการ
และหลักสูตร  

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

วิชาการ  

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

7) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล 

คำอธิบาย 

ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับโรงเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม -ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์
ระดับดีตามที่โรงเรียนกำหนด 
-ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในปี
การศึกษาก่อน 
 

4 ดีเลิศ -ผู้เรียนร้อยละ 75 - 89 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์
ระดับดีตามที่โรงเรียนกำหนด 
-ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในปี
การศึกษาก่อน 
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ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

 

3 ดี -ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์
ระดับดีตามที่โรงเรียนกำหนด 
-ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในปี
การศึกษาก่อน 
 

2 ปานกลาง -ผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์
ระดับดีตามที่โรงเรียนกำหนด 
-ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมเมื่อ
เทียบกับปีการศึกษาก่อน แต่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความ
พยายามในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

1 กำลังพัฒนา -ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่าน
เกณฑ์ระดับดีตามที่โรงเรียนกำหนด 
-ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมเมื่อ
เทียบกับปีการศึกษาก่อน และไม่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึง
ความพยายามในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน  -พฤติกรรมที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนด้าน
วิชาการ เช่น ความมุ่งม่ัน ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 
การให้ความร่วมมือ ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

สัมภาษณ์ผู้เรียน  -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  
ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน

ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล

หลักฐานเชิงประจักษ ์

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

งานวัดผล/วิชาการ  
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วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

-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 มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับท่ี

สูงข้ึน 

คำอธิบาย 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ

ทำงานหรืองานอาชีพ 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงาน

หรืองานอาชีพ 

2. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ 
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ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ พร้อมที่
จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ในระดับด ี 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ในระดับด ี 

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 75 - 89 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ พร้อมที่
จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ในระดับด ี 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 - 89 มีเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ในระดับด ี 

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ พร้อมที่
จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ในระดับด ี 
- ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 มีเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ในระดับด ี 

2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ พร้อมที่
จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ในระดับด ี 
- ผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 มีเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ในระดับด ี 

1 กำลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ำกว่ากว่าร้อยละ 50 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ 
พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ใน
ระดับด ี 
- ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ในระดับด ี 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้เรียน  ความพร้อมในการศึกษาต่อทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

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

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน

ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล

หลักฐานเชิงประจักษ ์

สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
วิชาการ  

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

งานแนะแนว/กลุ่มงาน
วิชาการและหลักสูตร  

ผลการศึกษาต่อในระดับที่สูง  งานแนะแนว/วิชาการ  
แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน  ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

9) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติอยู่ในระดับดี 

คำอธิบาย 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT)  

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียน (O-NET, NT) 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม -ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT) 

มีพัฒนาการสูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดคือร้อยละ 

3 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

4 ดีเลิศ -ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET, NT) 

มีพัฒนาการสูงขึ้นแต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดคือร้อยละ 

3 แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

3 ดี -ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET, NT) 

ไม่มีพัฒนาการ แต่สูงกว่าคา่เฉลี่ยระดับประเทศ 
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ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

2 ปานกลาง -ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET, NT)

ไม่มีพัฒนาการ แต่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายามใน

การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

1 กำลังพัฒนา -ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET, NT)

ไม่มีพัฒนาการ และไม่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายาม

ในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน  -พฤติกรรมที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนด้าน
วิชาการ เช่น ความมุ่งม่ัน ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 
การให้ความร่วมมือ ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

สัมภาษณ์ผู้เรียน  -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  
ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน

ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล

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 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

10) ความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ 

คำอธิบาย 

ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง โดยสร้างสรรค์ความคิดใหม่ เช่น  ความถนัดด้านภาษา 

ด้านคณิตศาสตร์ และเรื่องของเหตุผล ด้านดนตรี กีฬา ด้านมิติในการสร้างภาพในจินตนาการ ด้านการ

เคลื่อนไหว ด้านการเป็นผู้นำ ด้านการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกภายในของผู้คน ด้านรู้จักธรรมชาติ เป็นต้น และ

สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการนำเสนองาน หรือการเป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัล

ในระดับชาติ และนานาชาติ 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านโดยสร้างสรรค์ความคิดใหม่ 

2. ผู้เรียนสามารถสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการนำเสนองาน หรือการเป็นตัวแทนเข้ารับการ

อบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านโดยสร้างสรรค์ความคิด

ใหม่สามารถสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการนำเสนองาน หรือการ

เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับชาติ และ

นานาชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดคือร้อยละ 5 และมี

พัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว 

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านโดยสร้างสรรค์ความคิด

ใหม่สามารถสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการนำเสนองาน หรือการ

เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับชาติ และ

นานาชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดคือร้อยละ 5 แต่ ไม่มี

พัฒนาการ 

3 ดี - ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านโดยสร้างสรรค์ความคิด

ใหม่สามารถสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการนำเสนองาน หรือการ

เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับชาติ และ

นานาชาติเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดคือร้อยละ 5 แต่มี



36 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

พัฒนาการ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายามในการ

ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

2 ปานกลาง - ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านโดยสร้างสรรค์ความคิด

ใหม่สามารถสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการนำเสนองาน หรือการ

เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับชาติ และ

นานาชาติเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดคือร้อยละ 5 ไม่มี

พัฒนาการ แต่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายามในการ

ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

1 กำลังพัฒนา - ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านโดยสร้างสรรค์ความคิด

ใหม่สามารถสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการนำเสนองาน หรือการ

เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับชาติ และ

นานาชาติเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดคือร้อยละ 5 ไม่มี

พัฒนาการ และไม่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายามใน

การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน  -พฤติกรรมที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนด้าน
วิชาการ เช่น ความมุ่งม่ัน ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 
การให้ความร่วมมือ ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

สัมภาษณ์ผู้เรียน  -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน

ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล

หลักฐานเชิงประจักษ ์

โครงงานผู้เรียน 
-กิจกรรม สะเต็มศึกษา 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
-โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

กลุ่มสารฯ/วิชาการและ
หลักสูตร  
-ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
-กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 

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 

คำอธิบาย 

ผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 

Study) ได้เหมาะสมตามระดับชั ้น และสามารถนำเสนอผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงาน

ภายนอกได ้

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 

2. มีการเชื ่อมโยงความรู ้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆ อาจเป็น

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ผู ้เร ียนร้อยละ 90 ขึ ้นไป มีความสามารถในการสร้างผลงานจาก

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น และสามารถนำเสนอผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกได ้
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ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
4 ดีเลิศ - ผ ู ้ เร ียนร้อยละ 75 - 89 มีความสามารถในการสร้างผลงานจาก

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น และสามารถนำเสนอผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกได ้

3 ดี ผู ้เรียนร ้อยละ 60 - 74 มีม ีความสามารถในการสร้างผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น และสามารถนำเสนอผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกได ้

2 ปานกลาง - ผ ู ้ เร ียนร้อยละ 50 - 59 มีความสามารถในการสร้างผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น และสามารถนำเสนอผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกได ้

1 กำลังพัฒนา - ผู ้เร ียนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการสร้างผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น และสามารถนำเสนอผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกได ้

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้เรียน 

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน

ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล

หลักฐานเชิงประจักษ ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงงานผู้เรียน, 
รายวิชา KI ค้นคว้าอิสระ  
-ภาพรวม, จำแนกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  

โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย  
 
 
 

ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยม

ของสังคมไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คำอธิบาย 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาพลักษณ์ที่ดีตาม

ค่านิยมของสังคมไทย เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม จิตสานึก และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีความประพฤติด ้านคุณธรรม จร ิยธรรม เคารพในกฎกติกา ม ีค ่าน ิยม และจิตสานึก               

ตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม -ผู้เรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย 
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม จิตสานึก และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดี  

4 ดีเลิศ -ผู้เรียน ร้อยละ 75 - 89 มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย 
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม จิตสานึก และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดี 

3 ดี -ผู้เรียน ร้อยละ 60 - 74 มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย 
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม จิตสานึก และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดี 

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

1 กำลังพัฒนา -ผู้เรียน ต่ำกว่าร้อยละ 50 มีมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย 
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ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม จิตสานึก และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดี 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

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

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน
ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ภาพรวม,จำแนกรายข้อ,จำแนกระดับชั้น -ภาพรวม,จำแนกรายข้อ,
จำแนกระดับชั้น 

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 

คำอธิบาย 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 



41 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน

ความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสม 

2. มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความ
เป็นไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้อย่าง
เหมาะสมในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี  

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 75 – 89 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็น
ไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้อย่าง
เหมาะสมในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 75 - 89 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี  

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็น
ไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้อย่าง
เหมาะสมในระดับดี  
- ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี  

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

1 กำลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ำกว่ากว่าร้อยละ 50 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ความเป็นไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้
อย่างเหมาะสมในระดับดี  
- ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

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

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน 

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

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน
ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
-ภาพรวม,จำแนกรายข้อ,จำแนกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  

 โล่ 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) การยอมรับที ่จะอยู ่ร ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 

คำอธิบาย 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา 

ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

1. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 

ประเพณี ด้วยความเข้าใจ 

2. อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา 

ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณ ีด้วยความเข้าใจ ในระดับด ี 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
ในระดับด ี 

4 ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 75 - 89 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ ในระดับด ี 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 - 89 อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี  

3 ดี - ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ ในระดับด ี 
- ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี  

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

1 กำลังพัฒนา - ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณ ีด้วยความเข้าใจในระดับดี  
- ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
ในระดับด ี 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน  พฤติกรรมการทำงานร่วมกัน การอภิปราย
แสดง ความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหา 
การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ๆ ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

สัมภาษณ์ผู้เรียน  ทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความ
เข้าใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน
ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย  ผู้เรียน  
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
-ภาพรวม,จำแนกรายข้อ,จำแนกระดับชั้น  

งานวัดผล/วิชาการ  

สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
วิชาการ  

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมวันคริสต์มาส  
โครงการวัฒนธรรมไทย - จีน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

4) สุขภาวะทางร่างกาย ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ และมีลักษณะจิตสังคม

คำอธิบาย 

ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม

ในแต่ละช่วงวัย ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 

เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การมีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออก 

4. มีความม่ันคงทางอารมณ์ 
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ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม -ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพทุกข้อ  
-ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ภูมิใจในตนเอง มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ในระดับ
ดี  
-ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการในระดับดี 

4 ดีเลิศ -ผู้เรียนร้อยละ 75 - 89 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพทุกข้อ  
-ผู้เรียนร้อยละ 75 - 89 รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ภูมิใจในตนเอง มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ในระดับ
ดี 
-ผู้เรียนร้อยละ 75 – 89 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการในระดับดี
ขึ้นไป 

3 ดี -ผู้เรียนร้อยละ 60 - 74 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพ (3 - 4 ข้อ)  
-ผู้เรียนร้อยละ 60 – 74 รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ภูมิใจในตนเอง มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ในระดับ
ดี  
-ผู้เรียนร้อยละ 60 – 74 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการในระดับดี
ขึ้นไป 

2 ปานกลาง -ผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพ (2 ข้อ)  
-ผู้เรียนร้อยละ 50 – 59 รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ภูมิใจในตนเอง มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ในระดับ
ดี  
-ผู้เรียนร้อยละ 50 – 59 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการในระดับดี
ขึ้นไป 

1 กำลังพัฒนา -ผู้เรียน ต่ำกว่าร้อยละ 50 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพ ( 1 ข้อ)  
-ผู้เรียน ต่ำกว่าร้อยละ 50 รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น ภูมิใจในตนเอง มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ในระดับ
ดี  
-ผู้เรียนร้อยละ 50 –59  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการในระดับดี
ขึ้นไป 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน  พฤติกรรมที่สะท้อนการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเอง เช่น การรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ 
การออกกาลังกาย ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

สัมภาษณ์ผู้เรียน  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เช่น เล่นกีฬา
หรืออกกำลังกายหรือไม่ บ่อยครั้งแค่ไหน ชอบ
อาหารประเภทใด ชอบดื่มเครื่องดื่มชนิดใด 
ฯลฯ  

ครูทุกคน/  
ผู้เรียนทุกคน  

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน
ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

ข้อมูลผู้เรียนด้านสุขภาพ  
(น้ำหนัก ส่วนสูง โรคติดต่อ สายตา ฯลฯ)  

งานพยาบาล/บริหารทั่วไป  

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งานพยาบาล/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรม 7 Green Project 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 

โครงการกีฬาสีภายใน(โครงการกีฬาสี) กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ/
วิชาการและหลักสูตร  

 

การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
-ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทำงานหรืองานอาชีพ  
-ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด เป็น
แบบอย่างได้  
-ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
-ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
-ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

ดีเลิศ  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  
-ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทำงานหรืองานอาชีพ  
-ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
-ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
-ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
-ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
-ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
-ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด  

กำลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ต่ำกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ำกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
-ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป็นการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ

กิจอย่างชัดเจนสามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก

กลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งการจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนและสามารถนำโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากลคำอธิบาย 

สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ

ต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถนำโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ 

แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถนำ

โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

2.สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน ท้องถิ่น 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างชัดเจน สามารถนำโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  

4 ดีเลิศ - สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างชัดเจน สามารถนำโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล  
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
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ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

3 ดี - สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างชัดเจน  
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  

2 ปานกลาง  
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ยังขาดความชัดเจน  
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แต่ยังขาดความชัดเจน  

1 กาลังพัฒนา - สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ยังขาดความชัดเจน  
- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ -การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของโรงเรียน ทำอย่างไรบ้าง มีข้ันตอนอย่างไร 
การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ดำเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้อง  
-โรงเรียนมีการดำเนินการสร้างความเข้าใจ
ตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร คร ูและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างไร  
-โรงเรียนนำแผนไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร ฯลฯ  

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
-ผู้บริหาร  
-ครูและบุคลากร  
-ผู้เรียน  
-ผู้ปกครอง  

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน
ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งานแผนงาน/ 
กลุ่มบริหาร แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  

แผนการกำกับ ติดตาม ประเมินผลของ
สถานศึกษา  
รายงานการประชุมปีการศึกษา 2565  -กลุ่มบริหารทั่วไป  
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

-ประชุมคร ู-กลุ่มบริหาร -ผู้ปกครอง  
-กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

-กลุ่มบริหารงานบุคคล  

สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมของโรงเรียน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.  งานประกันคุณภาพฯ  
รายงานประจาปีของโรงเรียน  งานประกันคุณภาพฯ  
โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพ  

กลุ่มงานพัฒนาการบริหาร 
กลุ่มงานอำนวยการ  

โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไปเพ่ือ
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แฟ้มสะสมงาน รางวัลของครู/ ผู้บริหาร
สถานศึกษา  

คร/ูผู้บริหาร  

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

คำอธิบาย 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ 

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ

ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การบริหารจัดการเชิงระบบของสถานศึกษา 

2. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

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

4 ดีเลิศ -สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย  

3 ดี -สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2 ปานกลาง -สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

1 กำลังพัฒนา -สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ -โรงเรียนมีการดำเนินการสร้างความเข้าใจ
ตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร คร ูและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างไร  
-โรงเรียนนำแผนไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร  
-โรงเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามแผนอย่างไร  
-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการ
ดำเนินการโรงเรียนหรือไม่ อย่างไร 
-โรงเรียนมีเครือข่าย ในการทำงานกับใคร/
หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร 
-โรงเรียนมีการกำกับตดิตามและมี วิธีการ
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างไร ฯลฯ 

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
-ผู้บริหาร  
-ครูและบุคลากร  
-ผู้เรียน  
-ผู้ปกครอง  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร
งบประมาณ แผนการกำกับ ติดตาม ประเมินผลของ

สถานศึกษา  

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน
ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

นวัตกรรม I-KASH Model  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  
แผนการกำกับ ติดตาม ประเมินผลของ
สถานศึกษา  
รายงานการประชุมและคำสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
-ผู้ปกครอง  
-ผู้ปกครองเครือข่าย  
-กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

-กลุ่มบริหารงานบุคคล  
-กลุ่มบริหารงานบุคคล  
-กลุ่มบริหารทั่วไป  

ผลการรายงานประจำปีของโรงเรียน  งานประกันคุณภาพฯ  
แผนการจัดการเรียนรู้  งานนิเทศการสอน  
เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  งานวัดผล  
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ  กลุ่มบริหารทั่วไป  
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบเครือข่าย
ผู้ปกครอง  

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

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

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไปเพ่ือ
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มงานแผนงานและ
สารสนเทศ  

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

งานประกันคุณภาพการ
ศึกษ  

ปฏิทินการนิเทศ  งานนิเทศการสอน  
บันทึกการประชุม  วิชาการ  
เครื่องมือสำหรับการนิเทศภายใน  งานนิเทศการสอน  
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

บันทึกผลการนิเทศและการนำผลไปปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

งานนิเทศการสอน  

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย   

คำอธิบาย 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง

การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและดำเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกคน ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและมีประมีประสิทธิภาพ  

4 ดีเลิศ สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกคน ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง  

3 ดี สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

2 ปานกลาง สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการ
ดำเนินการ  

1 กำลังพัฒนา สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่
ครบทุกคน หรือดำเนินการอย่างไม่เป็นรูปธรรม  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์  -การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของโรงเรียน เช่น กระบวนการได้มาของ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทำอย่างไรบ้าง มี
ขั้นตอนอย่างไร การกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดำเนินการอย่างไร ใครมี
ส่วนเกี่ยวข้องบ้าง  
ฯลฯ  

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
-ผู้บริหาร  
-ครูและบุคลากร  
-ผู้เรียน  
-ผู้ปกครอง  

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน
ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
แผนการกำกับ ติดตาม ประเมินผลของ
สถานศึกษา  
รายงานการประชุมและคำสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
-ผู้ปกครอง  
-ผู้ปกครองเครือข่าย  
-กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

-กลุ่มบริหารงานบุคคล  
-กลุ่มบริหารงานบุคคล  
-กลุ่มบริหารทั่วไป  

ผลการรายงานประจาปีของโรงเรียน  งานประกันคุณภาพฯ  
แผนการจัดการเรียนรู้  งานนิเทศการสอน  
เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  งานวัดผล  
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ  กลุ่มบริหารทั่วไป  
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบเครือข่าย
ผู้ปกครอง  

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

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

กลุ่มบริหารงาน  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

คำอธิบาย 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้

มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. แผนงาน โครงงาน หรือกิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

2. การนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม -มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ  
ตามมาตรฐานตำแหน่งครบทุกคน  
-มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู  
และบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมากกว่า 3 ปี  

4 ดีเลิศ -มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ  
ตามมาตรฐานตำแหน่งครบทุกคน  
-มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู  
และบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 2-3 ปี  

3 ดี -มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพครบทุกคน  
-มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู  
และบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี  

2 ปานกลาง -มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ตำแหน่งครบทุกคน  
-มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและ  
บุคลากรแต่ไม่ต่อเนื่อง  

1 กำลังพัฒนา -มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้ความรู้ความสามารถตามหน้าที่  
แต่ไม่ครบทุกคน  
-ไม่มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู  
และบุคลากร  



57 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์  -โรงเรียนมีการดำเนินการสร้างความเข้าใจ
ตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร คร ูและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างไร  
-โรงเรียนนำแผนไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร  
-โรงเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามแผนอย่างไร  
-โรงเรียนมีการกำกับติดตามและมี วิธีการ
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างไร ฯลฯ  

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
-ผู้บริหาร  
-ครูและบุคลากร  
-ผู้เรียน  
-ผู้ปกครอง  

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน
ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

นวัตกรรม I-KASH Model  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร 

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2565  
แผนการกำกับ ติดตาม ประเมินผลของ
สถานศึกษา  
บันทึกการประชุม คำสั่งการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน  

กลุ่มบริหารฯ  

แฟ้มสะสมงานของครู  
แผนการสอน  

ครูทุกคน  

โครงการนิเทศภายใน ผู้รับผิดชอบโครงการ  
บันทึกการประชุม คำสั่งการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน  

กลุ่มบริหารฯ  

แฟ้มสะสมงานของครู แผนการสอน  ครูทุกคน  
โครงการพัฒนาบุคคลากร กลุ่มบริหาร  

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

คำอธิบาย 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทาง

สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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2.โรงเรียนได้ดำเนินการให้มีแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย(Electronic Multimedia) 

3. โรงเรียนได้ดำเนินการให้มีสื่อเทคโนโลยี เช่นคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เพียงต่อการจัดการเรียนรู้  

4. โรงเรียนได้ดำเนินการให้มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย ครอบคลุม

พ้ืนที่ของโรงเรียนและสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

5.โรงเรียนได้ดำเนินการให้มีห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้

บริการ มีสื่อที่เพียงพอ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการดำเนินการครบ 5 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้  

4 ดีเลิศ สถานศึกษามีการดำเนินการพียง 4 ข้อ ที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ หรือดำเนินการครบ 5 ข้อ แต่ม ี1 ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  

3 ดี สถานศึกษามีการดำเนินการพียง 3 ข้อ ที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ หรือดำเนินการครบ 5 ข้อ แต่ม ี2 ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  

2 ปานกลาง สถานศึกษามีการดำเนินการพียง 2 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ หรือดำเนินการครบ 5 ข้อ แต่ม ี3 ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  

1 กำลังพัฒนา สถานศึกษามีการดำเนินการพียง 1 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ หรือดำเนินการครบ 5 ข้อ แต่ไม่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน ไม่
สามารถตรวจสอบได้  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์  -การใช้แหล่งเรียนรู้  
-โรงเรียนมีการกำกับติดตามและมี วิธีการ
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างไร ฯลฯ  

-คร ู 
-ผู้เรียน  
-ผู้ปกครอง  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร 
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน
ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  
แผนการกำกับ ติดตาม ประเมินผลของ
สถานศึกษา  
-จำนวนคอมพิวเตอร์/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 
 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

คำอธิบาย 

สถานศึกษามีจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

2. การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้
ได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ  
- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย  

4 ดีเลิศ - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้
ได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ  
- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย  

3 ดี - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้
ได้  
- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้  

2 ปานกลาง - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือทันสมัย หรือ
นำไปประยุกต์ใช้ได้  
- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้  

1 กำลังพัฒนา - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัย และไม่มี
การนำไปประยุกต์ใช้  
- ไม่มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์  -การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของโรงเรียน เช่น กระบวนการได้มาของ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทำอย่างไรบ้าง มี
ขั้นตอนอย่างไร การกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดำเนินการอย่างไร ใครมี
ส่วนเกี่ยวข้องบ้าง  
-โรงเรียนมีการดำเนินการให้ได้มาของข้อมูล
เพ่ือรวบรวมเป็นสารสนเทศอย่างไร  
-โรงเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศอย่างไร  
-โรงเรียนมีการกำกับติดตามและมี วิธีการ
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างไร ฯลฯ  

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

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบ เอกสารท ี ่ ส ะท ้ อน
ผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  
แผนการกำกับ ติดตาม ประเมินผลของ
สถานศึกษา  
รายงานการประชุมปีการศึกษา 2565  
-ประชุมคร ู 
-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 วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถนำโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
-ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  
-พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  
-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย  
-จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

 

ดีเลิศ -มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ สามารถนำโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  
-ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
-พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา  
-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย  
-จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

ดี -เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
-ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
-พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
-จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

ปานกลาง -เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

กาลังพัฒนา -เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน  
-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 

คำอธิบาย 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้

จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ

การฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา 

2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง 

3. มีการฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

4. มีการเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมี
การเผยแพร่  

4 ดีเลิศ - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้
จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  

3 ดี - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรของสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  

2 ปานกลาง - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรของสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  

1 กำลังพัฒนา - จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตกระบวนการเรียนการสอน 
พฤติกรรมการสอนของครู  

-การใช้คำถามเพ่ือส่งเสริมการคิดขั้นสูง  
-พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมาย
งานของครู ปฎิสัมพันธ์ ของครูกับผู้เรียน เช่น 
ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนา
โต้ตอบของครูกับผู้เรียน  
-พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น ความ
กระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน ความสนใจในการร่วมกิจกรรม  
-สภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  
-การจดักิจกรรมที่ใหผู้้เรียนปฏิบัติจริง กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน ฯลฯ  

ครูทุกคน  

สัมภาษณ์ผู้เรียน และครูเกี่ยวกับ
การจัด การเรียนการสอน  

-ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม ่ 
-ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประ
จาวันได้อย่างไร  

ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  

ตรวจสอบเอกสารจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน  งานหลักสูตร/วิชาการ  
แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระฯ/วิชาการ/ครู

ทุกคน  
วิจัยในชั้นเรียน  วิชาการ  
การนิเทศการจัดการเรียนรู้  งานนิเทศการศึกษา/

วิชาการ  
ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนตามแผนการเรียนรู้  ครูผู้สอนและผู้เรียน  

สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ (ภายใน-ภายนอก
โรงเรียน  

งานวิชาการ  

โครงการนิเทศภายใน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

3.2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

คำอธิบาย 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

2. การนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ครูสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และบริบทของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดทำ จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                      
- นำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้                                               
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย  

4 ดีเลิศ - ครูสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และบริบทของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดทำ จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้                                                                                          
- นำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้                                                  
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ  

3 ดี - ครูสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และบริบทของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดทำ จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้                                                                                      
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ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
- นำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้                                         
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ  

2 ปานกลาง - ครูสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และบริบทของท้องถิ่นแต่ไม่เป็นปัจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดทำ จัดหา พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

1 กำลังพัฒนา - ครูไม่สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และบริบทของท้องถิ่น เพ่ือวางแผนจัดทำ จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
หรือ                                                                                                                 
- ไม่นำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือ                                        
- ไม่นำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้เรียน และครูเกี่ยวกับ  
การจัดการเรียน  
การสอน  

-ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่/
อย่างไร  
-ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
การร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ  

ชุมชน/ผู้เรียน  

ตรวจสอบเอกสารจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน งานหลักสูตร/วิชาการ  
แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระฯ/วิชาการ /ครู

ทุกคน 

วิจัยในชั้นเรียน   งานวิชาการ /ครูทุกคน 
สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ (ภายใน-ภายนอก
โรงเรียน  
จำนวนคอมพิวเตอร์/นักเรียน 

งานวิชาการ  
ฝ่าย ICT 

ผลงานผู้เรียน  กลุ่มสาระ/วิชาการ  
แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ปกครอง/
ชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

งานหลักสูตร/วิชาการ  
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และสื่อ เทคโนโลยี (โครงการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม) 
โครงหารทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โครงการพัฒนาบุคคลากร ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

3.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

คำอธิบาย 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก

เด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

2. เด็กรักที่จะเรียนรู้ 

3. เด็กเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

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  
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ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

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

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

1 กำลังพัฒนา - ครูมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน  
- ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสื่อสารให้ผู้เรียนยอมรับความ
แตกต่างของผู้อ่ืน 
- ครูจัดการชั้นเรียนช่วยให้ผู้เรียนตั้งใจเรียน 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้เรียน และครูเกี่ยวกับ
การจัด การเรียนการสอน  

-ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม ่อย่างไร  
-ผู้เรียนได้ร่วมกำหนดเกณฑ์การประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน  
ต่างๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ 
อย่างไร  
-ผู้เรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด 
และจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง  
-ผู้เรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด  
-ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล ความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ  

ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน  งานหลักสูตร/วิชาการ  
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบเอกสารจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์ 

แผนการจัดการเรียนรู้,งานวิจัยในชั้นเรียน 
การสอนซ่อมเสริม 

กลุ่มสาระฯ/วิชาการ/ครู
ทุกคน  

แบบทดสอบ  ครูผู้สอน  
เอกสารการประเมิน/แบบบันทึกต่างๆ  ครูผู้สอน  
การนิเทศการจัดการเรียนรู้  งานนิเทศการศึกษา/

วิชาการ  
ผลงานผู้เรียน  กลุ่มสาระ/วิชาการ  
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โครงการพัฒนาบุคคลากร ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

คำอธิบาย 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั ้นตอนโดยใช้

เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 

2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 

3. มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

4. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
- มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  
- ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ
เรียนการสอน  
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  

4 ดีเลิศ - ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
- มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  
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ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

- ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ
เรียนการสอน  
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  

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

2 ปานกลาง - ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
- มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน  
- ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรียน  

1 กำลังพัฒนา - ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
- ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ  
- ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่ไม่เหมาะสม  
- ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรียน  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้เรียน และครูเกี่ยวกับ
การจัด การเรียนการสอน  

-ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม ่อย่างไร  
-ผู้เรียนได้ร่วมกำหนดเกณฑ์การประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน  
ต่างๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ 
อย่างไร  
-ผู้เรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด 
และจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง  
-ผู้เรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด  
-ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล ความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ  

ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน งานหลักสูตร/วิชาการ  
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบเอกสารจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์ 

แผนการจัดการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
(ปพ.5),  

กลุ่มสาระฯ/วิชาการ/ครู
ทุกคน  

การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล, วิจัยในชั้นเรียน   งานวิชาการ /ครูทุกคน 
โครงการนิเทศภายใน, การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้  

งานนิเทศการศึกษา/
วิชาการ  

ผลงานผู้เรียน  กลุ่มสาระ/วิชาการ /ครู
ทุกคน 

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โครงการพัฒนาบุคคลากร ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

คำอธิบาย 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ

นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 

2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 

3. มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

4. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  
- ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

4 ดีเลิศ - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  
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ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

3 ดี - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
 

2 ปานกลาง - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  
 

1 กำลังพัฒนา - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ไม่มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้เรียน และครูเกี่ยวกับ
การจัด การเรียนการสอน  

-ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม ่อย่างไร  
-ผู้เรียนได้ร่วมกำหนดเกณฑ์การประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน  
ต่างๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม ่
อย่างไร  
-ผู้เรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด 
และจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง  
-ผู้เรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด  
-ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล ความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ  

ครูทุกคน/ผู้เรียนทุกคน  

ตรวจสอบเอกสารจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน 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  
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วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โครงการพัฒนาบุคคลากร ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

3.6 ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT)ในการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล และการ

เผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online)และออฟไลน์ (Offline) 

 คำอธิบาย 

ครูมีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ครูผลิตขึ้นเอง หรือสื่อสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล รวมทั้งสามารถเผยแพร่ผลงาน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ

เรียนการสอน กิจกรรม โครงการ ผลงานผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) และ

ออฟไลน์ (Offline) 

ประเด็นการตรวจสอบ 

๑. การนำสื่อท่ีครูผลิตขึ้นเองใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่

มาใช้ในการการเรียนการสอน  

๒. การวัดและประเมินผลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 

๓. การเผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม การนำสื่อท่ีครูผลิตขึ้นเองใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่มี
การเผยแพร่มาใช้ในการการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) มีการเผยแพร่
ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

4 ดีเลิศ การนำสื่อท่ีครูผลิตขึ้นเองใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่มี
การเผยแพร่มาใช้ในการการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) มีการเผยแพร่
ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  ร้อยละ 75 - 89 

3 ดี การนำสื่อท่ีครูผลิตขึ้นเองใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่มี
การเผยแพร่มาใช้ในการการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) มีการเผยแพร่
ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  ร้อยละ 60 - 74 
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ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

2 ปานกลาง การนำสื่อท่ีครูผลิตขึ้นเองใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่มี
การเผยแพร่มาใช้ในการการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) มีการเผยแพร่
ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ร้อยละ 50 - 59 

1 กำลังพัฒนา การนำสื่อท่ีครูผลิตขึ้นเองใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่มี
การเผยแพร่มาใช้ในการการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) มีการเผยแพร่
ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ต่ำกว่าร้อยละ 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 

คร/ูผู้เรียน  

ตรวจสอบเอกสารจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ ์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน งานหลักสูตร/วิชาการ  
แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระฯ/วิชาการ/ครู

ทุกคน  
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล, วิจัยในชั้นเรียน  
การเผยแพร่ผลงานทางระบบออนไลน์  

งานวิชาการ /ครูทุกคน 

โครงการนิเทศภายใน, การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้  

งานนิเทศการศึกษา/
วิชาการ  

ผลงานผู้เรียน  กลุ่มสาระ/วิชาการ /ครู
ทุกคน 

แบบบันทึก PLC  วิชาการ/กลุ่มสาระฯ/สาย
ชั้น 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

         3.7 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

คำอธิบาย  

  ครสูามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

ประเด็นการตรวจสอบ  

1. ความสามารถในการสื่อสารอังกฤษของครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้น  

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม - ครผูู้สอนร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
4 ดีเลิศ - ครผูู้สอนร้อยละ 75 – 89 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
3 ดี - ครผูู้สอนร้อยละ 60 - 74 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
2 ปานกลาง - ครผูู้สอนร้อยละ 50 – 59 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
1 กำลังพัฒนา - ครผูู้สอนต่ำกว่าร้อยละ 50 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของ
ครผูู้สอน 

-ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ครูทุกคน 
 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของครผูู้สอนจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

-แบบบันทึก ประเมินการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

งานวัดผล/
วิชาการ  

 

การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม -จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ

เผยแพร่ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

-ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

-ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

-มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี

ความสุข 

-มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ 

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

-มีการเผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)   

-การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 

ดีเลิศ -จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
-ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
-ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
-มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
-มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 

-มีการเผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 

-การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

ดี -จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  
-ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
-ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
-มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
-การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

ปานกลาง -จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  
-ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
-ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

กำลังพัฒนา -จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
-ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 135 ตอนที่ 11 ก หน้า 3 เมื ่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กล่าวถึง “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  พร้อมทั้ง
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตาม
แผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจัดส่งรายงานการประเมนตนเองของ
สถานศึกษา พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ สมศ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว 
พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น  ๆ 
เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  สมศ. อาจจัดให้บุคคล
หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสานักงานดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้  

เพ่ือให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 จึงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดังนี้  

1) สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และดำเนินการตามแผนที่
กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล การประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  
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2) ในปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาจะได้มีการนำมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจะ
กำหนดประกาศใช้ ไปเทียบเคียงและจัดทำเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดทำแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา และดำเนินงานตามแผนฯ ตลอดช่วงปีการศึกษา 2565 และจัดทำ SAR ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หลังสิ้นปีการศึกษา 2565 (ประมาณเดือน มี.ค.-เม.ย.66) แล้วจึงจัดส่ง SAR ให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา  

3) เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาได้รับ  SAR จากสถานศึกษา ก็จะมี
การสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน และจัดส่ง SAR พร้อมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มี การ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้แก่ สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  

4) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็น ไปตาม
หลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี ่ยวชาญ  (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้  
คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพื่อให้ระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง  

5) การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมิน   
เชิงปริมาณควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการ 
ที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการกำหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงาน (holistic rubrics)  

6) การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากำหนดเป้าหมายและ
เกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการดำเนินงานเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานตาม
เป้าหมายที่กำหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

7) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีเป้าหมาย 
การประเมินเพื่อการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จาเป็นในการประเมิน แต่ข้อมูลต้องมี
ความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ  

8) คณะที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาที่กำหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนดำเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน หลังประเมินแล้วให้แจ้ง
ผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สรุปและเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (self-assessment report)  

9) ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการ 
โดย ให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  
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10) ให้สถานศึกษาสรุปและจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษา นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด 
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  

11) โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไม่มีรูปแบบตายตัว ให้สถานศึกษาจัดทำใน
สิ่งที่สถานศึกษาต้องการนำเสนอได้ สิ่งสำคัญที่สุดของรายงานการประเมินตนเอง คือ กระบวนการพัฒนา
คุณภาพซึ่งหมายรวมถึง กิจกรรม/โครงการ/งานที่สถานศึกษาดำเนินการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ 
แนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา การมีเป้าหมายหรือรูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งทุก
กิจกรรม/โครงการ/งานส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  

12) ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน  
12.1) ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งใน

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

12.3) ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานที่
เก็บรวบรวมจากหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการดำเนินงานที่ผ่านมา (อาจพิจารณา
ย้อนหลัง ๓ ปี) ทั้งนี ้เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด  

12.3) สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้รับข้อ
ชี้แนะ คำแนะนำ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริ ง ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรรู้
ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน  

12.4) การกำหนดระยะเวลาดำเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น ให้สถานศึกษา  
กำหนดได้เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของการดำเนินงาน เพื่อความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการเรียนรู้ 
บันทึกหลังสอนรายงานประชุม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
ไม่ใช่การสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  

12.5) การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกตและสัมภาษณ์นั้น ควรกระทำด้วยความ
ระมัดระวัง ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ  และควรพูดคุยสอบถามด้วย
ความสุภาพและสร้างความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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