
๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปกีารศกึษา 2562 

 

 

 

 

 

 

โรงเรยีนแสนตอวทิยา อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอตุรดติถ์ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เชต 39 

                                                                                                                                 . 
 

 

บนัทกึการรบัรองรายงานการประเมนิตนเองของโรงเรยีนแสนตอวทิยา 
โดยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนตอวิทยา ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมิน
ตนเองของโรงเรียนแสนตอวิทยา และได้ตรวจสอบรายงานประจ าปีการศึกษา 2562  โดยตรวจสอบพิจารณา
ความถูกต้องตามประเด็นต่อไปนี้ 

-  ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 
-  ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินคุณภาพในแต่ละมาตรฐาน 
-  ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และทิศทางการพัฒนา 

ของสถานศึกษาในอนาคต 
 

ผลการพิจารณา 
  เห็นชอบ  
   ไม่เห็นชอบ เพราะ ........................................................................................................................ 
 

 
ลงช่ือ                                                   ผู้ให้ความเห็นชอบ 
                ( นายเฉลียว   ลาบรรเทา ) 

                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                        โรงเรียนแสนตอวิทยา 

                                                วันท่ี  14  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ โรงเรียนแสนตอวิทยาจัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 โดยระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1) คุณภาพของผู้เรียน 
2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่
ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแสนตอวิทยา
ในปีการศึกษาถัดไป 
 

 

 

                                                      ลงช่ือ                                                                                                                                              
                                                                              (นายสังวาร  เอ็บมูล)                         
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
สว่นที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐาน 

1.1  ขอ้มลูทัว่ไป 
 

      1.1.1 ชือ่สถานศกึษา   
       โรงเรียนแสนตอวิทยา  ท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3  บ้านโคกปู่ดา  ถนน คุ้งตะเภา-ห้วยฉลอง ต าบลแสนตอ  อ าเภอเมือง   

จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000  โทรศัพท ์055-446330  โทรสาร  055-446331   
E – mail : senator_vitaya@thaimail.co.th  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

      

      1.1.2  เขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีน 
        เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนแสนตอวิทยา ได้แก่ ต าบลแสนตอ ต าบลถ้ าฉลอง ต าบลหาดงิ้ว (หมู่ท่ี 1 – 8)  
ต าบลบ้านด่าน(หมู่ท่ี 5 – 8,10)  อ าเภอเมือง และต าบลผาเลือด (หมู่ท่ี 2 – 3) อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

      1.1.3  ประชากร  
     จ านวนประชากรใน ต าบลแสนตอ 
      จ านวนหลังคาเรือน           : 1,342 หลังคาเรือน     
      จ านวนประชากร              : 5,353 คน  จ านวนผู้สูงอายุ                          : 824 คน 
      จ านวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี  : 415 คน  จ านวนผู้สูงอายุ ท่ีป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 117 คน 
      จ านวนสตรีตั้งครรภ์           : 26 คน  จ านวนผู้สูงอายุ ท่ีช่วยตนเองไม่ได้    : 35 คน 
      จ านวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,205 คน  จ านวนผู้พิการ                           : 84 คน 
 

      1.1.4 ลกัษณะชมุชน 
     ต าบลแสนตอ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นชุมชนชนบทประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย เกษตรกรรม มีฐานะปานกลาง  การคมนาคมค่อนข้างสะดวก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 
30 กิโลเมตร ระบบการบริการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐค่อนข้างดี 

      1.1.5  ขอ้มูลทางสงัคมและภมูศิาสตร ์ 
               ลักษณะภูมิประเทศของต าบลแสนตอส่วนใหญ่เป็นท่ีราบและมีภูเขาเป็นบางส่วน มีทรัพยากรธรรมชาติ
หลายชนิด ต าบลแสนตอมีเนื้อท่ี จ านวน 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,720 ไร ่

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
   ทิศใต้   ติดต่อกับ  ต.ถ้ าฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

การเดินทาง 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1106 ผ่านต าบลแสนตอ ในหมู่ท่ี 6,7 และถนน รพช.อต. 11008 ผ่านหมู่ท่ี 

1 - 5 เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมติดต่อ 
- ทางหลวงแผ่นหมายเลข 1106 และถนน รพช.อต.11008 เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมติดต่อกับ

อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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1.2 ขอ้มลูนกัเรยีน (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562) 
 

ระดบัชัน้เรยีน จ านวนหอ้ง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญงิ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 19 13 32 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2 21 14 35 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2 17 18 35 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 5 10 15 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 7 6 13 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 7 1 8 

รวมทัง้หมด 8 76 62 138 
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1.3 ขอ้มลูครแูละบคุลากร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ วทิยฐานะ วฒุสิงูสุด วชิาเอก วชิาที่สอน 
1 นายสังวาร  เอ็บมูล ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา - 
2 นางสุพรรณี  ยาท้วม ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
3 นายประเทือง  พรมแก้วต่อ ครู ช านาญการพิเศษ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานฯ 
4 นายเกษม  วิพลชัย ครู ช านาญการ ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
5 นางนพนภัสสร    ใจหวัง ครู ช านาญการ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
6 นางมณีรัตน์  ปันปวง ครู ช านาญการ คบ. ธุรกิจศึกษา การงานฯ 
7 นางสมหทัย บุญมหาเกื้อกูล ครู ช านาญการพิเศษ คบ. คหกรรมท่ัวไป คอมพิวเตอร์ 
8 นางวันเพญ็  พันธุ์พิชัย ครู ช านาญการ คบ. พัฒนาชุมชน ประวัติศาสตร์ 
9 นางศุภมาศ  สุขวิทย์ ครู ช านาญการพิเศษ คศ.บ. พัฒนาการเด็กฯ ไปช่วยราชการ 

10 นายฉัตรชัย  ค าบ ารุง ครู - ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
11 นายณัฐวุฒิ  จาดแห ครู - คบ. ดนตรีสากล ดนตรี 
12 สิบเอกหญิงนุชนาฎ  คะปุกค า ครู - คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
13 นายณัฐชัย  ตาใส พี่เล้ียงเด็กพิการ - ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา - 
14 นางสาวภาวิณี ยาท้วม ธุรการ - บธ.บ. คอมฯธุรกิจ - 
15 นายจ าปา  ไผ่ตาแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว - ม.ต้น - - 
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1.4 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

จ านวนนกัเรยีนทัง้หมดในแต่ละชัน้ 32 33 35 29 32 35 196 
 

วิชา 
จ านวนนกัเรยีนทีไ่ดเ้กรด 3 ขึน้ไป  

ร้อยละ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 11 14 17 13 12 16 42.34 
คณิตศาสตร์ 9 12 9 9 12 8 30.10 
วิทยาศาสตร์ 20 24 27 27 30 35 83.16 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12 17 12 22 13 19 48.47 
ประวัติศาสตร์ 19 27 20 18 12 28 63.26 
สุขศึกษา และพลศึกษา 27 27 27 12 19 22 68.37 
ศิลปะ 17 54 28 20 18 21 80.61 
การงานอาชีพ 20 14 21 24 24 22 63.78 
ภาษาอังกฤษ 1 3 10 2 4 12 16.33 
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สขุศึกษาและพลศึกษา 

ประวัติศาสตร์ 

สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยทำงกำรเรียน 
           แต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป ระมัธยมศึกษำตอนต้น 

ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ 

สขุศึกษาและพลศึกษา ประวัติศาสตร์ สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
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มธัยมศกึษาตอนปลาย 
จ านวนนกัเรยีนทัง้หมดแต่ละชัน้ 16 13 8 13 12 8 70 

 

วิชา 
จ านวนนกัเรยีนทีไ่ดเ้กรด 3 ขึน้ไป  

ร้อยละ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 7 8 4 6 8 4 52.85 
คณิตศาสตร์ 5 6 2 3 2 1 27.14 
วิทยาศาสตร์ 8 6 7 8 6 7 58.57 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8 7 7 8 7 4 58.57 
ประวัติศาสตร์ 13 12 - 9 10 2 74.19 
สุขศึกษา และพลศึกษา 13 13 7 12 12 8 92.86 
ศิลปะ 10 11 8 12 7 8 80.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13 13 7 12 12 7 91.43 
ภาษาอังกฤษ 3 3 2 3 7 0 25.71 
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ประวัติศาสตร์ 

สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

แผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยทำงกำรเรียน 
                     แต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป ระมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ 

สขุศึกษาและพลศึกษา ประวัติศาสตร์ สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 



๖ 

 

1.5  ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พิน้ฐาน(O-NET) ปกีารศกึษา 2562 
      1.5.1 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 55.63 27.19 30.25 33.69 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 55.57 26.50 29.77 32.46 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 51.76 22.34 28.26 29.59 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
    ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คะแนนเฉล่ีย สงักัด สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวัด คะเฉล่ียของรงเรียน 



๗ 

 

1.5.2 ระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 28.93 18.21 20.64 20.71 29.57 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 42.66 24.69 29.07 28.08 35.81 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 43.02 25.62 29.40 28.97 36.10 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 29.20 35.70 
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สังคมศึกษา 

แผนภูมิที่ 6 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
     ปีกำรศึกษำ 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คะแนนเฉล่ีย สงักัด สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวัด คะเฉล่ียของรงเรียน 



๘ 

 

1.6 ขอ้มลูอาคารสถานที่ 
 

ที ่ สถานที ่ จ านวน 
1 สถานศึกษามีพื้นท่ี 49  ไร่  76  ตารางวา 
2 อาคารเรียน 2  หลัง 
3 อาคารประกอบ 1  หลัง 
4 ห้องเรียน 8  ห้อง 
5 ห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง 
6 ห้องประชุม 2  ห้อง 
7 โรงอาหาร 1  หลัง 
8 บ้านพักครู 4  หลัง 
9 ห้องน้ า 18 ห้อง 

10 ห้องพยาบาล 1  ห้อง 
11 ห้องสมุด 1  ห้อง 
12 สนามบาสเก็ตบอล 1  สนาม 
13 สนามฟุตบอล 1  สนาม 
14 สนามฟุตซอล 1 สนาม 
15 สนามวอลเลย์บอล 2  สนาม 
16 สนามตะกร้อ 2  สนาม 
17 สนามเปตอง 2  สนาม 
18 ลานเอนกประสงค์ 1  แห่ง 

 
      1.6.1 การใชแ้หลง่เรยีนรูภ้ายในสถานศกึษา 
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แผนภูมิที่ 7 
แสดงกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 

สวนหยอ่ม แปลงเกษตร ห้องคอมฯ สานเอนกประสงค์ สนามกีฬา ห้องสมุด ร้อยละ 
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      1.6.2 การใชแ้หลง่เรยีนรูภ้ายนอกสถานศกึษา 
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แผนภูมิที่ 8 
แสดงกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ 

วัด ศึกษาดูงาน สถานีต ารวจ อบต.แสนตอ ตลาด รพ.สต.แสนตอ ร้อยละ 



๑๐ 

 

1.7 ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
             โรงเรียนแสนตอวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในวันท่ี   ๒๙ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน  และวันท่ี ๓ เดือนธันวา  255๕  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จาก  3 ด้าน คือ  ด้านผู้บริหาร  ด้านครู  และด้านผู้เรียน      
ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมเป็นรายมาตรฐาน  ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการประเมนิภายนอก 

มาตรฐาน ระดบัคณุภาพระดบัคณุภาพ  
พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผูเ้รยีน      

มาตรฐานท่ี 1   ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   

มาตรฐานท่ี  2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี 
   

มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
   

มาตรฐานท่ี  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

   

มาตรฐานท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร    

มาตรฐานท่ี 6   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   

มาตรฐานท่ี 7     ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

   

  ดา้นครูดา้นครู     

มาตรฐานท่ี   8   ครูมีคุณวุฒิ/ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและ มีครู 
เพียงพอ 

   

มาตรฐานท่ี  9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสนออย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ด้านผูบ้รหิาร 
   

มาตรฐานท่ี  10  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
   

มาตรฐานท่ี   11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบครบวงจร   ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

   

มาตรฐานท่ี  12   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

   

มาตรฐานท่ี   13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมานะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีส่ือการเรียน
การสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

   

 มาตรฐานท่ี  14  สถานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ในการพัฒนา 
การศึกษา 

   

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้      โดยมีค่าเฉล่ีย   ๗๒.๖๒  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิภายในและภายนอก 
      จดุเดน่ 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เนื่องจากผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครองดูแล
ช่วยเหลือธุรการงานมีความกตัญญูกตเวที ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียนมีความประพฤติดี  
ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง ไม่มาโรงเรียนสาย ไมข่าดเรียน ซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
กิริยามารยาทเรียบร้อย มีจิตสาธารณะบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษาในการท าความสะอาด
บริเวณโรงเรียน วัด และสถานท่ีสาธารณะ ร่วมปลูกป่ากับชุมชน 

2. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด 
ค้นคว้าหาความรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ได้เรียนรู้จากจากประสบการณ์ตรงท้ังใน
และนอกสถานศึกษา จากการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การทัศนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีจุดเน้น จุดเด่น ในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิถีพุทธ” จากการจัดท าโครงการพัฒนา
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน  
มีความรู้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ลดละเลิก อบายมุข มีศีล สมาธิและปัญญา ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออก
ท่ีเหมาะสมกับสังคมชาวพุทธ และในปีการศึกษา 2554 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประกาศให้
โรงเรียนแสนตอวิทยาเป็นสถานศึกษาพอเพียง ส านักงานวฒันธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศให้เป็นโรงเรียนเครือข่าย
รณรงค์คุณธรรม 4 ประการ 



๑๒ 

 

จุดที่ควรพฒันา 

1. ผู้เรียนบางส่วนมีผลการทดสอบระดับชาติในระดับช้ัน ม.3 และม.6 ต่ ากว่าระดับดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน กลุ่มสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ต้องปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี
คุณภาพพอใช้ เนื่องจากครูที่รับผิดชอบในกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ มีน้อย
รับผิดชอบสอนต้ังแต่ช้ัน ม.1 – ม.6 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีครูไม่จบเอกสังคมศึกษารับผิดชอบสอนต้ังแต่ ม.1 – ม.6 ครูมีแผนการเรียนรู้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ไม่ครบทุกระดับช้ันท่ีสอน แผนการจัดการเรียนรู้ขาดการน ามาตรฐานความรู้ ทักษะและกระบวนการจาก
หลักสูตรสถานศึกษามาเป็นแนวทาง ขาดการส่งเสริมให้ได้รับความรู้และทักษะอย่างอย่างครบถ้วนตามหลักสูตร
การศึกษาท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. สถานศึกษาขาดการจัดท า การใช้ การปรับปรุงแผนการสอนของคณะครู ซึ่งครูไม่สามารถด าเนินการได้
ครบถ้วนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ขาดการรายงานผลการประชุมต้อผู้บังคับบัญชาภายใน 15 วัน 
4. สถานศึกษาขาดการก ากับติดตามด้านสุขลักษณะการจัดการขยะ ด้านสุขลักษณะของโรงอาหาร ท่ีบริเวณร่อง

ระบายน้ า สภาพโต๊ะอาหารที่มีสภาพผิวโต๊ะเก่า ไม่น่าใช้ ห้องน้ าห้องส้วมของผู้เรียน ขาดการก ากับดูแลในด้านการ
รักษาสุขภัณฑ์ให้สะอาด น่านั่ง น่าใช้ อุปกรณ์ต่อเช่ือมระบบประปากับโถปัสสาวะมีน้ ารั่วซึม 

5. ครูบางส่วนไม่สามารถด าเนินการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของวิชาและระดับการพัฒนาของผู้เรียน รวมท้ังการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและน าไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ครูบางส่วนขาดการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากครูมีภาระงานรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานและรับผิดชอบสอนมากกว่า 1 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และไม่ใช่สาขาวิชาเอกท่ีตนถนัด 

6. สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมไปวางแผนพฒันา ยังไม่ครอบคลุมกับปัญหาความ
ต้องการในการพัฒนาได้ครอบคลุมรายมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 

สว่นที ่2 ผลการประเมนิตนเอง 
 

มาตรฐาน/ 
ประเดน็พจิารณา 

ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที ่
สถานศกึษาก าหนด 

วธิกีารไดม้าของ  
ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั 

หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 

มาตรฐานที ่1 1) ผู้เรียนมีความ ผู้เรียนมีทักษะในการ ผู้เรียนมีความสามารถใน - ข้อมูลจากการทดสอบการอ่าน การ - ผลการทดสอบการอ่าน การเขียน 
คุณภาพของ สามารถในการอ่าน อ่าน การเขียน การ การอ่าน การเขียน การ เขียนและการส่ือสารด้วยข้อสอบ และการส่ือสารด้วยข้อสอบ 
ผู้เรยีน การเขียน การส่ือสาร ส่ือสาร และการคิด ส่ือสาร และการคิด มาตรฐาน จากสพฐ. มาตรฐาน จาก สพฐ. 
ระดบัด ี และการคิดค านวณ ค านวณตามเกณฑ์ท่ี ค านวณ ร้อยละ 70.00 - ประเมินทักษะการอ่านจากตัวช้ีวัด - สรุปผลการประเมินทักษะการ 
ประเด็นพิจารณา เป็นไปตามเป้าหมายท่ี สถานศึกษาก าหนดใน  สาระภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ อ่านจากตัวช้ีวัดสาระภาษาไทย/ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง สถานศึกษาก าหนด แต่ละระดับช้ัน   ภาษาอังกฤษ  
วิชาการของผู้เรียน อยไูนระดบัด ี   - ข้อมูลจากการประเมินการส่ือสารวิชา - ผลการประเมินการส่ือสารวิชา 
ระดบัด ี    ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู) 

 

ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู) 

    ■ ข้อมูลจากโปรแกรมวัดสมรรถนะ - ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
    ส าคัญด้านการส่ือสาร สาระภาษาไทย ด้านการส่ือสาร สาระภาษาไทย 

    - การประเมินจากตัวช้ีวัดสาระ - เอกสารประกอบการวัดสมรรถนะ 
    คณิตศาสตร์ด้านการคิดค านวณ ส าคัญด้านการส่ือสาร เช่น 
    - ค่าเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์การทดสอบ หลักสูตร แผนการสอน ใบงาน 

     O-NET ม.3 และ ม.6  - ผลการประเมินจากตัวช้ีวัดสาระ 

     - โครงงานคณิตศาสตร์ (เพิ่มกระบวน คณิตศาสตร์ด้านการคิดค านวณ 
    การทางคณิตศาสตร์) - ผลการทดสอบ O-NET ม.3 และ 

     ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ 
      

 
 

 



๑๔ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  
มาตรฐานที ่1 2) ผู้เรียนมีความ ผู้เรียนมีความ สามารถ ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ - ช้อมูลจากโปรแกรมวัดสมรรถนะด้าน - ผลการประเมินวัดสมรรถนะด้าน 
คุณภาพของ สามารถในการคิด ในการคิดจ าแนก คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดและการแก้ปัญหา การคิดและการแก้ปัญหา 
ผู้เรยีน วิเคราะห์ คิดอย่างมี แยกแยะ ใคร ่,ครวญ อภิปรายแลกเปล่ียนความ - ช้อมูลจากโปรแกรมประเมินการอ่าน - เอกสารประกอบการวัดสมรรถนะ 

 วิจารณญาณ อภิปราย ไตร่,ตรอง พิจารณา คิดเห็นและแก้ปัญหา คิด วิเคราะห์ และเขียน ด้านการคิดและการแก้ปัญหา เช่น 

 แลกเปล่ียนความคิด อย่างรอบคอบ โดยใช้ ร้อยละ 68.00 - กิจกรรม STEM หลักสูตร แผนการสอน ใบงาน 

 เห็นและแก้!เญหาได้ เหตุผลประกอบการ   - สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด 

 อยไูนระดบัปานกลาง ตัดสินใจ มีการ   วิเคราะห์และเขียน 

  อภิปรายแลกเปล่ียน   - เอกสารประกอบการประเมินการ 
  ความคิดเห็น และ 

 
  อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เช่น 

  แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   แผนการสอน ใบงาน ผลงาน 

     นักเรียน 
     - รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม 
     STEM 
      

 

 

 



๑๕ 

 

มาตรฐาน/ 
ประเดน็พจิารณา 

ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที ่
สถานศกึษาก าหนด 

วธิกีารไดม้าของ  
ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั 

หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 

มาตรฐานที ่1 3) ผู้เรียนมีความรู้ ผู้เรียนมีความ สามารถ ผู้เรียนมีความความสามารถ - ข้อมูลจากการประเมินผลโครงการ - ผลการประเมินโครงการ ช้ินงาน 

คุณภาพของ 
ผู้เรยีน 

และทักษะในการ 

สร้างนวัตกรรม อยูไน
ระดบัปานกลาง 

ในการรวบรวมความรู้  

ได้ท้ังด้วยตัวเอง และ  

การท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้  

และประสบการณ์มาใช้ 

ในการสร้างสรรค์  
ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็น 
แนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

ในการสร้างนวัตกรรม 
ร้อยละ 62.00 

ช้ินงาน ผลงานของนักเรียน ผลงานของนักเรียน 

 

 



๑๖ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  
มาตรฐานที ่1 4) ผู้เรียนมีความ ผู้เรียนมีความสามารถ ผู้เรียนมีความสามารถใน ■ ข้อมูลจากโปรแกรมวัดสมรรถนะ - ผลการวัดสมรรถนะส าคัญด้าน 
คุณภาพของ สามารถในการใช้ ในใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี ส าคัญด้านการใช้เทคโนโลยี 

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ผู้เรยีน เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการ สารสนเทศและการส่ือสาร สารสนเทศและการส่ือสาร 

 

การส่ือสาร 

 และการส่ือสาร เพื่อ ส่ือสารเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 80.00  ■เอกสารประกอบการวัดสมรรถนะ 
 พัฒนาตนเองได้อย่าง ตนเองและสังคมใน   ส าคัญ ด้านการใช้เทคโนโลยี 

 เหมาะสมปลอดภัย ด้านการเรียนรู้ การ   สารสนเทศและการส่ือสาร 

 อยไูนระดบัดเีลศิ ส่ือสาร การท างาน    
  อย่างสร้างสรรค์ และมี    

  คุณธรรม    

 



๑๗ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  
มาตรฐานที ่1 5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธี้ ผู้เรียนบรรลุและมี ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ๋น - น าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของปีก่อนหน้า - ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ 
คุณภาพของ ทางการเรียนตาม ความก้าวหน้าในการ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทียบกับปีปัจจุบันเพื่อหาค่าพัฒนาการ ปีก่อนหน้าเทียบกับปีปัจจุบัน 
ผู้เรยีน 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

เรียนรู้ตามหลักสูตร 

 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 เพื่อหาค่าพัฒนาการ 

  เป็นไปตามเป้าหมายท่ี สถานศึกษาจากพื้นฐาน ในระดับเกรด 3 ข้ึนไป  - โปรแกรมวิชาการ 

 สถานศึกษาก าหนด เดิมในด้านความรู้ ความ ร้อยละ 70.00  - รายงานสรุปผลความส าเร็จ 

  อยูไ่นระดบัด ี เข้าใจ ทักษะ รวมท้ังมี 
พัฒนาการ 
กระบวนการต่างๆ 

  - สารสนเทศของโรงเรียน 

 
  ในผลการทดสอบ    
  ระดับชาติ หรือผลการ    
  ทดสอบอื่นๆ    
      

 

 



๑๘ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  
มาตรฐานที ่1 6) ผู้เรียนมีความรู้ 

 

 

 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ 

 

ผู้เรียนระดับช้ัน ม.3 และ - ข้อมูลจ านวนผู้เรียนท่ีจบการศึกษา - ปพ.1 

 คุณภาพของ เจตทักษะพื้นฐาน และ 
คติท่ีดีต่องาน อาชีพ 

อยูไนระดับยอดเย่ียม 
 

พื้นฐาน และเจตคติท่ีดี ม.6 มีความพร้อมใน ระดับช้ัน ม.3 และม.6  - ปพ.2 

 ผู้เรยีน 

 
ท่ีดีต่องานอาชีพ 

อยูไนระดับยอดเย่ียม 
 

พร้อมท่ีจะ ศึกษาต่อ การศึกษาต่อ  คิดเป็น 

 
- ข้อมูลจากการวัดเจตคติท่ีดี - ผลการวัดเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ในวิชาแนะแนว 

 

 อยไูนระดบัยอดเยี่ยม 
 

ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

 

ร้อยละ80.00 ต่องานอาชีพในวิชาแนะแนว ในวิชาแนะแนว 

  การท างานหรืองานอาชีพ 

 

   

    

 

   

      
      
      
      

 

 



๑๙ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  

มาตรฐานที ่1 1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็น ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ ■ ข้อมูลจากโปรแกรมประเมิน ■ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง 
คุณภาพของ และค่านิยมตาม ผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประสงค์ 
ผู้เรยีน เป้าหมายท่ีสถานศึกษา เคารพในกฎ กติกา 

 

ก าหนด ร้อยละ 85.00 ■ ข้อมูลจากการประเมินตามจุดเน้น
การ 

■ผลการประเมินตามจุดเน้นการจัด 
ระดบัด ี ก าหนด มีค่านิยมและจิตสานึก  การจัดการศึกษาปี 2562 (ด้านวินัย) การศึกษาปี 2562 (ด้านวินัย) 
ประเด็นพิจารณา อยไูนระดบัดเีลศิ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ■ ข้อมูลจากการประเมินตามจุดเน้น

การ 
■ผลการประเมินตามจุดเน้นการจัด 

1.2 คุณลักษณะท่ี  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

 
 การจัดการศึกษาปี 2562 (Caring & การศึกษาปี 2562 (Caring & 

พึงประสงค์ของ  และวัฒนธรรมอันดีของ  Sharing) Sharing) 

ผู้เรียน  สังคม   ■สถิติการมาเรียนของนักเรียน 
ระดบัดเีลิศ     (ขาด ลา มาสาย ป่วย หนีเรียน) 

      ■สถิติท่ีนักเรียนท าผิดระเบียบวินัย 
     ■บันทึกของหาย/ได้คืน 
      

      

      

      

 



๒๐ 

 

มาตรฐาน/ 
ประเดน็พจิารณา 

ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที ่
สถานศกึษาก าหนด 

วธิกีารไดม้าของ  
ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั 

หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ 

ผู้เรยีน 

2) ผู้เรียนมีความภูมิใจ 

ในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

อยไูนระดบัดเีลศิ 
 

 

 

 

ผู้เรียนมีความภูมิใจใน 
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ 
ความเป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และ ประเพณีไทย รวมท้ัง 
ภูมิปัญญาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนมีความภูมิใจใน 
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ร้อยละ 90.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ข้อมูลจากโปรแกรมประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อท่ี 7  
■ จ านวนผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 

ภูมิปัญญาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ข้อท่ี 7 

■ รายงานการด าเนินงานโครงการ 
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 

ภูมิปัญญาไทย 

■ รายงานการด าเนินงานกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาไทย  

■ รายงานการทัศนศึกษานอก 

สถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

มาตรฐาน/ 
ประเดน็พจิารณา 

ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที ่
สถานศกึษาก าหนด 

วธิกีารไดม้าของ  
ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั 

หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของ 

ผู้เรยีน 

3) ผู้เรียนยอมรับท่ีจะ 
อยู่ร่วมกันบนความ 

แตกต่างและหลากหลาย 

อยูในระดบัดเีลศิ 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ 
ร่วมกันบนความ 

แตกต่างระหว่างบุคคล  

ในด้าน เพศ วัย เช้ือ ชาติ 
ศาสนา ภาษา 

วัฒนธรรม ประเพณี 

ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่าง 

และหลากหลาย  
ร้อยละ 85.00 

 

■ ข้อมูลจากโปรแกรมวัดสมรรถนะ 
ส าคัญด้านทักษะชีวิต 

- ผลการวัดสมรรถนะส าคัญด้าน 
ทักษะชีวิต 

■ เครื่องมือประเมินสมรรถนะ 
ส าคัญเช่น ใบงาน แผนการสอน 
เป็นด้น 

 

 



๒๒ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  
มาตรฐานที ่1 4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง ผู้เรียนมีการรักษา - ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ - ประเมินจากตัวช้ีวัดวิชาสุขศึกษา ■ ผลการประเมินจากตัวช้ีวัด 
คุณภาพของ ร่างกายและจิตสังคม สุขภาพกาย สุขภาพจิต ของตนเองให้แข็งแรง  - ข้อมูลการช่ังน ้าหนัก วัดส่วนสูง และ วิชาสุขศึกษา 
ผู้เรยีน อยไูนระดบัดเีลศิ อารมณ์ และสังคม ร้อยละ 80.00 

 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ■ สรุปผลการการช่ังน ้าหนัก  

  และแสดงออก อย่าง - ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง - การทดสอบสมรรถภาพทางกายใน วัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพ 
  เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90.00 วิชาพลศึกษา ทางกาย 

  สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น -ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกาย 

 

■ ข้อมูลจากโปรแกรม SDQ ■ ผลการทดสอบสมรรถภาพ 

  อย่างมีความสุข ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80.00 ■ รายงานพฤติกรรมจากผู้ปกครอง ทางกายในวิชาพลศึกษา 

  เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ 

ขัดแย้งกับผู้อื่น 
- ผู้เรียนมีความรู้และมีวิธี 

และครูประจ าช้ัน ■ แบบประเมินสุขภาพของ  

กระทรวงสาธารณสุข 

   

 

ป้องกันตนเองจากการ 

ล่อลวง ข่มเหง รังแก  

ร้อยละ 80.00 

■ ข้อมูลจากโปรแกรมสมรรถนะส าคัญ 
ด้านทักษะชีวิต (ข้อ 4) 

■ ผลการประเมินโปรแกรม SDQ 

■ แบบบันทึกคุณลักษณะของ
ผู้เรียนท่ีเปีนลูกท่ีดีของพ่อแม่ หรือ 

         - ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการ  ผู้ปกครอง 

   กระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และ 

 
 ■ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 

   อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว  ด้านทักษะชีวิต (ข้อ 4) 

   ชุมชนและสังคม   
   ร้อยละ 80.00   



๒๓ 

 

 

มาตรฐาน/ 
ประเดน็พจิารณา 

ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที ่
สถานศกึษาก าหนด 

วธิกีารไดม้าของ  
ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั 

หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ 
บรหิารและ 
การจดัการ  อยูไ่น
ระดบัด ี
 

2.1 มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

ท่ีสถานศึกษาก าหนดท่ี 
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
อยูไ่นระดบัด ี

 

สถานศึกษาก าหนด 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 

พันธกิจไว้อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับบริบทของ 

สถานศึกษา และความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมท้ังทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคม 

 

สถานศึกษามีแผนพัฒนา 
การศึกษา ท่ีได้รับความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและสามารถ 
ตรวจสอบได้ 

 

- ศึกษาเอกสาร และข้อมูลประกอบการ 
จัดท าแผนพัฒนาการ จัดการศึกษาและ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

■สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

- เอกสารและข้อมูลประกอบการ 
จัดท าแผนแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
ประจ าป ี 

■ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

■แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

 

 



๒๔ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  

มาตรฐานที ่2 2.2 มีระบบบริหาร สถานศึกษาสามารถ - สถานศึกษามีและ ■แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด ■ สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 
กระบวนการ จัดการคุณภาพของ บริหารจัดการคุณภาพ ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
บรหิารและการ สถานศึกษาท่ีชัดเจน ของสถานศึกษาอย่าง การบริหารและการจัด ■ ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน ■แบบบันทกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
จัดการ ส่งผลต่อคุณภาพตาม เป็นระบบท้ังในส่วน การศึกษาท่ีมีความเหมาะสม ■ การประเมิน SDQ ■ ผลการประเมิน SDQ 

 มาตรฐานการศึกษา การวางแผนพัฒนา คลอบคลุมงานวิชาการ  ■ การนิเทศการสอน ■ผลการประเมินการนิเทศการสอน 
 ของสถานศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษา ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ■ รายงานการอบรมสัมมนา ศึกษาดู

งาน 
■ ตารางก าหนดการ 

 อยไูนระดบัด ี การน าแผนไปปฏิบัติ พัฒนาครูบุคลากร ■ ศึกษาเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ 

■ แบบรายงานการอบรมสัมมนา 

  เพื่อพัฒนาคุณภาพ ของโรงเรียนและบริหาร ภายในของโรงเรียนตามกฎกระทรวง ศึกษาดูงาน 

  การศึกษา มีการติดตาม จัดการข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ. 2553 ■ ค าส่ังให้ครูเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

  ตรวจสอบประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ ■ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาดูงาน 

  และปรับปรุงพัฒนางาน - มีระบบการนิเทศภายใน ■ สัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยว,ข้อง 
■ สถิติการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร 

  อย่างต่อเนื่อง มีการ ของสถานศึกษา มีระดับ ■ การท าวิจัย ■ เอกสารข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การ   บริหารอัตราก าลัง คุณภาพระดับดี 

 

 ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

   ทรัพยากรทางการศึกษา ร้อยละ 75.00 ของครูและ  ของโรงเรียนตามกฎกระทรวง 

  และระบบดูแลช่วยเหลือ บุคลากรได้รับการพัฒนา  พ.ศ. 2553 

  นักเรียน มีระบบการ ตนเอง  ■ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  นิเทศภายใน การน า   เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

   ข้อมูลมาใช้ในการ   ของโรงเรียน 

  พัฒนา บุคลากรและผู้ท่ี   

 

 

■ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วน   ■ ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการตรวจ 

  ร่วมการวางแผน   ประเมินคุณภาพภายใน 

 



๒๕ 

 

มาตรฐาน/ 
ประเดน็พจิารณา 

ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที ่
สถานศกึษาก าหนด 

วธิกีารไดม้าของ  
ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั 

หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 

  ปรับปรุง และพัฒนา 

และร่วมรับผิดชอบต่อผล 

การจัดการศึกษา 

  - หนังสือเชิญประชุมกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน  

■บัน,ทึกการประชุมกรรมการตรวจ 
ประเมินคุณภาพภายใน  
- ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพ 

ภายใน 

- ร่,องรอย ภาพถ่าย การตรวจ 

ประเมินคุณภาพภายใน 

■ สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

■ รายงานการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 

■ รายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
■ แผนปฏิบัติการประจ าปี  
■ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

ตามแผนงาน โครงการ งาน 

กิจกรรมทุกฝ่าย 

■ บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

■ งานวิจัยของสถานศึกษา 

 

 



๒๖ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  

มาตรฐานที ่2 2.3 ด าเนินงานพัฒนา สถานศึกษาบริหาร - สถานศึกษามีการพัฒนา - แผนงาน โครงการด้านวิชาการ ■ รายงานการด าเนินงานแผนงาน 
กระบวนการ วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ จัดการเกี่ยวกับงาน หลักสูตรสถานศึกษา - ศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา โครงการด้านวิชาการ 
บรหิารและการ ผู้เรียนรอบด้านตาม วิชาการ ท้ังด้านการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ■ เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดการ หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาผู้เรียนให้มี - กิจกรรมเสริมหลักสูตรของทุกกลุ่ม ■ แผนการจัดการเรียนรู้ 
 และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ศักยภาพเป็นพลโลก สาระฯ ■ รายงานการด าเนินงานกิจกรรม 

 อยไูนระดบัด ี ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 

■ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   รอบด้าน เช่ือมโยงวิถี - สถานศึกษามีหลักสูตร เรียน ■ รายงานการด าเนินงานกิจกรรม 

  ชีวิตจริง และครอบคลุม 

 

สถานศึกษาท่ีได้รับ 

  

■ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เสริมหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระฯ 

   ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง ความเห็นชอบจาก ■ กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน ■ รายงานการด าเนินงานกิจกรรม 

  การจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษา ■ กิจกรรมของฝ่ายแนะแนว พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ของกลุ่มท่ีเรียนควบรวม และสามารถตรวจสอบได้  - รายงานการด าเนินงานกิจกรรม 
  หรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 

 

- สถานศึกษามีหลักสูตรของ  ส่งเสริมการอ่าน 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ■ รายงานการด าเนินงานกิจกรรม 

   ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 

 

 

 ของฝ่ายกิจการนักเรียน 

      ■ รายงานการด าเนินงานกิจกรรม 
     ของฝ่ายแนะแนว 

 

 



๒๗ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  

มาตรฐานที ่2 2.4 พัฒนาครูและ สถานศึกษาส่งเสริม -ร้อยละ 75.00 ของครู - แผนงาน โครงการด้านพัฒนาครู และ ■ รายงานผลการด าเนินงาน 
กระบวนการ บุคลากรให้มีความ สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากร โครงการด้านพัฒนาครูและบุคลากร 
บรหิารและการ เช่ียวชาญทางวิชาชีพ บุคลากร ให้มีความ ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับ - การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ■ รายงานผลการด าเนินงานตาม 
จัดการ อยไูนระดบัด ี เช่ียวชาญทางวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง ประจ าปี แผนปฏิบัติการประจ าปี 

  และจัดให้มีชุมชนการ - ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ■ แบบรายงานการเข้ารับการอบรม ■ สถิติการพัฒนาบุคลากรใน 
  เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสาน สัมมนาและศึกษาดูงาน สถานศึกษา 

  ในการพัฒนางานและ และครูในระดับช้ัน มีการ ■ การประชุมกลุ่มสาระฯ ■ รายงานการเข้ารับการอบรม 

  การเรียนรู้ของผู้เรียน ประชุมเพื่อแลกเปล่ียน ■ การประชุมหัวหน้าฝ่าย สัมมนาและศึกษาดูงาน 

   เรียนรู้ และพัฒนาการ 

 

■ การประชุมครูประจ าเดือน ■ บันทึกการประชุมต่างๆ 

   ท างานร่วมกันอย่างน้อยปี ■ การประชุมกลุ่ม PLC  

   การศึกษาละ 10 ครั้ง   

 

 



๒๘ 

 

มาตรฐาน/ 
ประเดน็พจิารณา 

ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที ่
สถานศกึษาก าหนด 

วธิกีารไดม้าของ  
ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั 

หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ 
บรหิารและ 
การจดัการ  
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

อยไูนระดบัดีเลิศ 
 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพทั้งภายใน และ 
ภายนอกห้องเรียน และ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

 

- ร้อยละ 80.00 ของครู
และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อส่ิงอ านวยความสะดวกใน 
การจัดการเรียนการสอน  
- ร้อยละ 80.00 ของแหล่ง 
เรียนรู้เอื้อต่อการจัดการ 
เรียนรู้ได้มาตรฐาน 

 

- งานโครงการท่ีพัฒนาอาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้  
- ข้อมูลสารสนเทศด้านอาคารสถานท่ี 
แหล่งเรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์ และส่ิง 
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
- สังเกตจากสภาพจริง  
- โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้
ก้าวไกล 
- สัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
■ ปฏิทินปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงของฝ่าย 
อาคารสถานท่ี 

 

 

■ แผนปฏิบัติการประจ าปี  
■ สารสนเทศของโรงเรียน ด้าน 
อาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ส่ือ 
อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความ 
สะดวกต่าง ๆ 

■ แบบบันทึกการสังเกตจากสภาพ 
จริง 

■ รายงานการด าเนินงานโครงการ 

ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล 

■ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมี 

ส่วนเกี่ยวข้อง 

■ รายงานการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 

ของฝ่ายอาคารสถานท่ี 

■ แบบสอบถามความพึงพอใจของ 

ครูและนักเรียนท่ีมีต่อส่ิงอ านวย 

ความสะดวกในการจัดการเรียน 
การสอน 

■แบบประเมินแหล่งเรียนรู้ 

 

 

 



๒๙ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  

มาตรฐานที ่2 2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สถานศึกษาจัดระบบการ สถานศึกษามีระบบการ - แผนงาน โครงการด้านการบริหาร ■ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
กระบวนการ สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

 

จัดหา การพัฒนาและ จัดหา การพัฒนา และการ จัดการ ■ ข้อมูลสารสนเทศทุกด้าน 
บรหิารและการ การบริหารจัดการ 

 

การบริการ เทคโนโลยี บริการ เทคโนโลยี - แหล่งข้อมูลสารสนเทศ วิธีการจัดเก็บ ■ โปรแกรมบริหารจัดการในแต่ละ 
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ สารสนเทศเพื่อใช้ใน สารสนเทศเพื่อใช้ในการ การน าไปใช้ ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ 

 อยไูนระดบัดเีลศิ 
การบริหารจัดการและ 

 

บริหารจัดการและการจัด 

 - ศึกษาโครงสร้างการบริหารและการ 
■ข้อมูลจากการศึกษาและ
สัมภาษณ์การบริหารงานของ 

  การจัดการเรียนรู้ที่ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ รับผิดชอบตามสายงานของผู้บริหารใน ผู้บริหาร 

  เหมาะสมกับสภาพของ สภาพของสถานศึกษา แต่ละระดับการศึกษา  

  สถานศึกษา  - สัมภาษณ์คณะกรรมการบริหาร ■ บันทึกการประชุมหัวหน้าฝ่าย 
    ภายใน / หัวหน้าระดับการศึกษา  

    - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ■ รายงานการด าเนินงานโครงการ 

    - โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
    - โครงการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อ 

ใช้ในการเรียนการสอน 
■ รายงานการด าเนินงานโครงการ 
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  
■ รายงานการด าเนินงานโครงการ 
จัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน 

     การเรียนการสอน 

       
     

 

       



๓๐ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  

มาตรฐานที ่3 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ75.00 ของครูผู้สอน - ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ - สรุปผลการตรวจแผนการจัดการ 
กระบวนการ กระบวนการคิดและ ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน - ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับ เรียนรู ้
จัดการเรยีนการ ปฏิบัติจริง และสามารถ ตัวชี้วัดของหลักสูตร ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวน นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ - สรุปผลการตรวจแผนการจัดการ 
สอนท่ีเนน้ผูเ้รยีน น าไปประยุกต์ใช้ในการ สถานศึกษาท่ีเน้นให้ การคิดและปฏิบัติจริง - กิจกรรมประกวดโครงงานบูรณาการ เรียนรู้ส าหรับนักเรียนท่ีมีความ 
เปน็ส าคญั   ด าเนินชีวิต 

 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ต้องการพิเศษ 

 อยไูน ระดบัด ี อยูไ่น ระดบัด ี กระบวนการคิดและ สามารถน าไปจัดกิจกรรม  -รายงานการด าเนินงานกิจกรรม 

  ปฏิบัติจริง มีแผนการ ได้จริง มีรูปแบบการจัดการ  ประกวดโครงงานบูรณาการ 

   จัดการเรียนรู้ที่สามารถ เรียนรู้เฉพาะ ส าหรับผู้ท่ีมี  - ผลงานนักเรียน 

  น าไปจัดกิจกรรมได้จริง ความจ าเป็นและต้องการ   
  มีรูปแบบการจัดการ ความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียน   
  เรียนรู้เฉพาะ ส าหรับผู้ท่ี ได้รับ การฝึกทักษะ   
  มีความจ าเป็นและ แสดงออก แสดงความ   
  ต้องการความช่วยเหลือ คิดเห็น สรุปองค์ความรู้    
  พิเศษ ผู้เรียนได้รับการ น าเสนอผลงานและสามารถ   
  ฝึกทักษะ แสดงออก 

แสดงความคิดเห็น สรุป 

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

  องค์ความรู้ น าเสนอ    
  ผลงานและสามารถ    
  น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

 
   

 



๓๑ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  

มาตรฐานที ่3 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยี มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี -ผู้เรียนร้อยละ 75.00 ใช้ส่ือ - ศึกษาแผนจัดการเรียนรู้ ■ สรุปผลการตรวจแผนการจัดการ 
กระบวนการ สารสนเทศและแหล่ง 

 

สารสนเทศ และแหล่ง 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

 

■ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก เรียนรู ้
จัดการเรยีนการ เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูม ิ สถานท่ี ■ สรุปผลงานนักเรียนท่ีได้จากการ 
สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน เรียนรู ้ ท้องถิ่นมาใช้ในการ ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ ■สัมภาษณ์ผู้ท่ีเท่ียวช้อง ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
เปน็ส าคญั อยไูนระดบัด ี จัดการเรียนรู้ โดยสร้าง จัดการเรียนรู้ โดยสร้าง   
  โอกาสให้ผู้เรียนได้ โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา  ■รายงานการด าเนินงานกิจกรรม 

  แสวงหาความรู้ด้วย ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

  ตนเองจากส่ือท่ี หลากหลาย  ■สถิติการศึกษาเรียนรู้จากภูมิ 
  หลากหลาย - นักเรียนได้รับความรู้จาก  ปัญญาท้องถิ่น 

    วิทยากรภายนอกอย่างน้อย   

   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
  

   - ร้อยละ 70.00 ของผู้เรียน
ท่ีสามารถน าภูมิปัญญาไทย 

มาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม 

  

      
      

 



๓๒ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  

มาตรฐานที ่3 3.3 มีการบริหารจัดการ ครูผู้สอนมีการบริหาร ครูร้อยละ 75 .00 มีการ - การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ■ แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
กระบวนการ ช้ันเรียนเชิงบวก จัดการช้ันเรียน โดยเน้น บริหารจัดการช้ันเรียน โดย ■ แบบสอบถามความพึงพอใจการจัด ■ สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 
จัดการเรยีนการ อยไูนระดบัด ี การการมีปฏิสัมพันธ์เชิง เน้นการการมีปฏิสัมพันธ ์ การเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 

การจัดการเรียนการสอนของ 

 สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน  บวก ให้เด็กรักครู ครูรัก เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก ■ สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สถานศึกษา 
เปน็ส าคญั  เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็ก เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ี  ■ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

  รักท่ีจะเรียนรู สามารถ จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู ้  ■ รายงานการจัดการเรียนการสอน 
  เรียนรู้ร่วมกนัอย่างม ี ร่วมกันอย่างมีความสุข   

  ความสุข    

 

 



๓๓ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  

มาตรฐานที ่3 3.4 ตรวจสอบและ มีการตรวจสอบและ - ครูร้อยละ 75.00 มีและใช้ - ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ - สรุปผลการตรวจแผนการจัดการ 
กระบวนการ ประเมินผู้เรียนอย่าง ประเมินคุณภาพการ แผนการจัดการเรียนการ - การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เรียนรู ้
จัดการเรยีนการ เป็นระบบ และน าผล จัดการเรียนรู้อย่างเป็น สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

- การนิเทศการสอน ■ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
สอนทีเ่นน้ผู้เรยีน มาพัฒนาผู้เรียน ระบบ มีข้ันตอนโดยใช้ - ครูร้อยละ 75.00 มี - ระบบการวัดประเมินผล ■ แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
เปน็ส าคญั อยไูนระดบัด ี เครื่องมือและวิธีการวัด เครื่องมือวัดและประเมินผล - แผนการวัดประเมินผล ■เ  ฃครื่องมือการวัด ประเมินผล 
  และประเมินผลท่ี ตามสภาพจริง - เกณฑ์การวัดประเมินผล ผู้เรียน 

  เหมาะสมกับเป้าหมาย -ครูร้อยละ 75.00 ให้ข้อมูล - เครื่องมือ (ข้อสอบ) ■ ช้ินงาน ผลงานนักเรียน 

  ในการจัดการเรียนรู้ ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน า 

 

- วิธีการวัดประเมินผล  
  และให้ข้อมูลย้อนกลับ ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้- การให้คะแนนช้ินงาน ผลงานของ  
  แก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้  นักเรียน 

 
 

  พัฒนาการเรียนรู ้  - การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลโดย 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด 

 

    เกณฑ์  

 



๓๔ 

 

มาตรฐาน/ ระดบัคณุภาพ ค าอธบิาย ดวัชีว้ดัความส าเรจ็ที่ วธิกีารไดม้าของ หลกัฐานตามดวัชีว้ดั 
ประเดน็พจิารณา   สถานศกึษาก าหนด ขอ้มูลตามดวัชีว้ดั  

มาตรฐานที ่3 3.5 มีการแลกเปล่ียน ครูและผู้มีส่'วนเกี่ยว,ข้อง สถานศึกษาเปีดโอกาสให้ - ข้อเสนอแนะของครูและผู้เกี่ยวข้องท่ี - ผลงาน/ช้ินงานของนักเรียน 
กระบวนการ เรียนรู้และให้ข้อมูล ร่วมกันแลกเปล่ียน ครูและผู้มีส่'วนเกี่ยว,ข้อง มีต่อผลงาน/ช้ินงานของนักเรียน ■ แบบฝึกหัด การบ้าน ข้อสอบ

ของ จัดการเรยีนการ ป้อนกลับเพื่อปรับปรุง ความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู ้

 

- การเฉลยแบบฝึกหัด การบ้าน ข้อสอบ นักเรียน 

 สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน และพัฒนาการจัดการ รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับ และประสบการณ์รวมทั้ง ให้แก่นักเรียน ■ สรุปการนิเทศการสอน 
เปน็ส าคญั เรียนรู ้ เพื่อน าไปใช้ในการ ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน า - การนิเทศการสอน ■ บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ 
 อยไูนระดบัด ี ปรับปรุงและพัฒนา ไปใช้ในการปรับปรุงและ 

 

- การประชุมกลุ่มสาระฯ  

  การจัดการเรียนรู้  พัฒนาการจัดการเรียนรู ้   
      

 



 
 

๓๕ 

 

สว่นที ่3 สรปุผลการประเมนิตนเอง 

มาตรฐานที ่1  ดา้นคณุภาพของผูเ้รยีน 

   ระดบัคณุภาพ :  ดี  

   กระบวนการด าเนนิงาน 
          โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน 
ผลผลิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร  
การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
จากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ 
ในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม  
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ัง
ภูมิปัญญาไทย ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น และจัดให้มีการสอบถามความพึง
พอใจด้านคุณภาพของผู้เรียน 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  - โครงการส่งเสริมสมรรถนะอาชีพ     - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
  - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  - โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา 
  - โครงการชุมชนสัมพันธ์     - โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  

   หลกัฐานสนบัสนนุ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด และได้รับรางวัลระดับชาติ (ภาคเหนือ ) จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดสุโขทัย รางวัลระดับเหรียญทองจ านวน 2 รายการ  

2. ผู้เรียนแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม โดยนักเรียน มีผลงาน /
ช้ินงานปรากฏ ตัวอย่างเช่น ท่ีคัดแยกขยะ เก้าอี้เลคเชอร์ งานประดิษฐ์ งานจักสาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E - Book) คลิปวีดีโอ มิวสิควิดีโอประกอบเพลง“อุ่นใจเมื่อมีประกัน” ฯลฯ 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย สามารถแสวงหาความรู้และสืบค้นข้อมูลท่ีต้องการทางอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบการสร้างสรรค์
ช้ินงาน นวัตกรรม ประเมนิได้จาก การท ารายงาน การท าคลิปวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอ และการสร้างเว็บไซต์ 
มีความรับผิดชอบและมีมารยาทในการใช้ส่ืออย่างเหมาะสม  



 
 

๓๖ 

 

4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มีความรู้และมีทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถฝึกปฏิบัติในแต่ละสมรรถนะด้านอาชีพ 
ท่ีตนเองถนัดและสนใจได้เป็นอย่างดี เป็นท่ียอมรับจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความ
กระกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้และฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม เพื่อน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต  

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ าหนัก
และส่วนสูงท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีผลการประเมิน SDQ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
สามารถท ากิจกรรมกลุ่มได้อย่างดี ท้ังทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การเก็บออม การปลูกพืชผักสวนครัว การหารายได้ระหว่างเรียน 
ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีกิจกรรมห้องเรียนสีขาว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านจิตอาสา เช่น กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ การท าความสะอาดในเขตรับผิดชอบ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม และความ
ซื่อสัตย์ เช่น กิจกรรมของหายได้คืน วันพระในโรงเรียน  ฯลฯ 

   แนวทางพฒันา เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานที่สงูขึน้ 

1. น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ มาปรับปรุงพัฒนา โดยจัดท าโครงการ 
กิจกรรม หรือซ่อมเสริม เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เช่น โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
โครงการปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน กิจกรรมสอนเสริม  

2. พัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning รวมกลุ่มจัดท ากิจกรรม PLC ในรายวิชาท่ีสอน 
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มาตรฐานที ่2  ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 

   ระดบัคณุภาพ :  ดี 

กระบวนการด าเนนิงาน 
                โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และความต้องการของชุมชน จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมท้ังจัดท ารายงานการประเมินตนเอง การด าเนินการทุกอย่างเป็นรปูธรรมและ
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรูข้องผู้เรียน จัดสภาพ แวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีการพัฒนาและ
การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา และสอบถามความพึงพอใจผู้ท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยใช้
โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน ดังนี้ 

  - โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน   - โครงการพัฒนาบุคลากร 
  - โครงการปรับปรุงอาคารและสถานท่ี             - โครงการโรงเรียนสีขาว 
  - โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา              - โครงการพัฒนาบริการกิจกรรมด้าน ICT 

   หลกัฐานสนบัสนนุ 

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่โรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง มีการประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติท่ีไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย 
บริหารงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป แต่ละฝ่ายบริหารงานสามารถบูรณาการ ในการท างาน
ร่วมกันได้อย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพของงานโดยรวม บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้มีการเรียนการสอนตามมาตรฐานของหลักสูตร และรายวิชาเพิ่มเติม ตามความ
ถนัดและสนใจของผู้เรียนรวมถึงการส่งเสริมสมรรถนะด้านอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เลือก
อาชีพที่สนใจ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษา 
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4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองสู่วิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
และเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาตามความสนใจ เช่น การอบรมพัฒนาตนเองท้ังแบบท่ัวไปและแบบออนไลน์ 
การเป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก การอบรมพัฒนาตนเองในสมรรถนะตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 

5. ปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานท่ีให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้ ส่ือ
เทคโนโลยี และระบบอินเตอร์เน็ตอย่างเพียงพอ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อม ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ และปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   แนวทางพฒันา เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานที่สงูขึน้ 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียนให้มีความปลอดภัย มีความพร้อมและเพียงพอ 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. จัดให้มีโครงการโรงเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล  
3. ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของครูและการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 
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มาตรฐานที ่3  ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

   ระดบัคณุภาพ :  ดี 

กระบวนการด าเนนิงาน 
          โรงเรียนด าเนินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และโครงการชุมชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งการเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และจัดให้มีการสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวบรวม สรุปและประมวลผลให้เป็นที่น่าเช่ือถือ 

   หลกัฐานสนบัสนนุ 

1. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การจัดการ
เรียนรู้แบบ Independent Study การจัดการเรียนรู้โดยผ่านระบบ DLTV การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2. ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  

3. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยครูมีการท าบันทึกหลัง
การสอน มีแบบสังเกต แบบประเมินท่ีหลากหลาย เพื่อเก็บข้อมูลของผู้เรียนมาท าวิจัยในช้ันเรียน อีกท้ังยังมี
การบูรณาการรายวิชาสอนของครู  

4. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยครูจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในการ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ช้ินงาน และประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน  
รวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการ
นิเทศติดตาม น าสภาพปัญหามาร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในท่ีประชุมครู หรือคณะกรรมการบริหาร



 
 

๔๐ 

 

หลักสูตรและวิชาการ นอกจากนี้มีการนิเทศการสอนของครู มีการท า PLC ร่วมกันของคณะครู เพื่อร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 

   แนวทางพฒันา เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานที่สงูขึน้ 

     1.  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     2.  ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
          นักเรียน 
     3.  ปรับปรุงพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ   
          เพียงพอ และเอื้อต่อการเรียนรู้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔๑ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
สว่นที ่4 

ภาคผนวก 
 
 

 



 
 

๔๒ 

 

 

ประกาศโรงเรยีนแสนตอวทิยา 
เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

-------------------------------------- 

ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61  โรงเรียนแสนตอวิทยา จึงได้ปรับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็น 3 มาตรฐาน ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน 
      ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตสถานศึกษา  
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 



 
 

๔๓ 

 

  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 9  มกราคม พ.ศ. ๒๕62 

 

 

   ( นายสังวาร เอ็บมูล )  
   ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔๔ 

 

 

                                                ประกาศโรงเรยีนแสนตอวทิยา 
                          เรือ่ง การก าหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
                        เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ปกีารศกึษา 2562 

                                              -------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9(3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนแสนตอวิทยาจึงประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมาย / ระดบัคณุภาพ 
มาตรฐานที ่๑  คณุภาพของผูเ้รยีน รอ้ยละ 79 / ด ี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน รอ้ยละ 75 / ด ี
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 75 / ดี 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
          ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 70 / ดี 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 65 / ปานกลาง 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 85 / ดีเลิศ 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 75 / ดี 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 / ดีเลิศ 
๑.๒ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน รอ้ยละ 87.5 / ดเีลศิ 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 85 / ดีเลิศ 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 / ดีเลิศ 
      ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85 / ดีเลิศ 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 90 / ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ รอ้ยละ 77.5 / ด ี
      ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 80 / ดีเลิศ 
      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 75 / ดี 
      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
            ทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 75 / ดี 

      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 75 / ดี 



 
 

๔๕ 

 

มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมาย / ระดบัคณุภาพ 
      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80 / ดีเลิศ 
      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80 / ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั รอ้ยละ 75 / ด ี
      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 75 / ดี 
      ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 75 / ดี 
      ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 75 / ดี 
      ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 75 / ดี 
      ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุง 
            การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 75 / ดี 

 
 

เกณฑก์ารตัดสนิคุณภาพของมาตรฐานม ี5 ระดบั  มดีงันี ้
 

ค่ารอ้ยละ ระดบัคณุภาพ 
น้อยกว่า ร้อยละ 60 ระดับก าลังพัฒนา 

ร้อยละ 60.00 – 69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 ระดับดี 
ร้อยละ 80.00 – 89.99 ระดับดีเลิศ 

ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเย่ียม 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕62 

 

 

  ( นายสังวาร เอ็บมูล )  
     ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔๖ 

 

บนัทกึความเหน็ชอบ  
ประกาศมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและคา่เปา้หมายโรงเรยีนแสนตอวทิยา  

โดยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2562  
ณ ห้องประชุม ICT  โรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายโรงเรียนแสนตอวิทยา มีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการประกาศได้ 

 
 

 

(นายเฉลียว  ลาบรรเทา) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       

      โรงเรียนแสนตอวิทยา



 
 

๔๗ 

 

 

ค าสัง่โรงเรยีนแสนตอวิทยา 
ที่   2 / 2562 

เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2562 

------------------------------------- 

เพื่อให้การประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแสนตอวิทยา อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  2547 ให้มีผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับ บัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงแต่งต้ังบุคลากรภายในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.  นายสังวาร  เอ็บมูล     ประธานกรรมการ 
2.  นายสมชาย  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 
3.  นางสุพรรณี  ยาท้วม   กรรมการ 
4.  นายเกษม  วิพลชัย   กรรมการ 
5.  นายประเทือง  พรมแก้วต่อ  กรรมการ 
6.  นายฉัตรชัย  ค าบ ารุง   กรรมการและเลขานุการ  

มหีนา้ที ่     
  1. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการตรวจสอบทบทวน 
  2. สนับสนุนส่งเสริมคณะกรรมการด าเนินการให้ด าเนินงานตามกรอบแนวปฏิบัติ 
  3. ประชุมสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2.  คณะกรรมการด าเนนิงาน ประกอบดว้ย     

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รยีน ประเด็นการพจิารณา มีดังนี้ 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
   1.  นายฉัตรชัย   ค าบ ารุง   ประธานกรรมการ 
   2.  นายสมชาย  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 



 
 

๔๘ 

 

   3.  นางสุพรรณี  ยาท้วม   กรรมการ 
   4.  นายเกษม  วิพลชัย            กรรมการ 
   5.  นางวันเพ็ญ  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 
   6.  นางสมหทัย  บุญมหาเกื้อกูล  กรรมการ 
   7.  นางมณีรัตน์  ปันปวง   กรรมการ 
   8.  นายวิทย์นิธิ  พรมบุญวรรัตน ์  กรรมการ 
   9.  นางนพภัสสร  ใจหวัง   กรรมการ 
   10. นางสาวเพชรนภา จับจ่าย   กรรมการ 
   11. นายประเทือง  พรมแก้วต่อ  กรรมการ 
   12. นายณัฐวุฒิ  จาดแห   กรรมการ 
   13. นายณัฐชัย  ตาใส   กรรมการ 
   14. สิบเอกหญิงนุชนาฏ   คะปุกค า  กรรมการและเลขานุการ 

มหีนา้ที ่ 
  1. ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562           
โดยประเมินผลตามเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 5 ระดับ พร้อมท้ังระบุแหล่งข้อมูลของเอกสาร  
หลักฐานท่ีอ้างอิง 
  2. จัดเตรียมหลักฐาน เอกสาร ร่องรอยท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบตามเกณฑ์ในมาตรฐานท่ี 1     
ประเด็นการพิจารณา 1.1 - 1.2  โดยให้สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาของเกณฑ์แต่ละประเด็น 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ  ประเด็นการพิจารณา มีดังนี้ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

  1.  นายประเทือง พรมแก้วต่อ  ประธานกรรมการ 
   2.  นายสมชาย  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 
   3.  นางสุพรรณี  ยาท้วม      กรรมการ 
   4.  นายเกษม  วิพลชัย   กรรมการ 
   5.  นางมณีรัตน์  ปันปวง   กรรมการ 
   6.  นายวิทย์นิธิ  พรมบุญวรรัตน ์  กรรมการ 
   7.  นางนพภัสสร  ใจหวัง   กรรมการ 



 
 

๔๙ 

 

   8.  นางสาวเพชรนภา จับจ่าย   กรรมการ 
   9.  นายฉัตรชัย  ค าบ ารุง   กรรมการ 
   10. นางสาวภาวิณี ยาท้วม   กรรมการเลขานุการ 

มหีนา้ที ่ 
  1. ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562           
โดยประเมินผลตามเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 5 ระดับ พร้อมท้ังระบุแหล่งข้อมูลของเอกสาร  
หลักฐานท่ีอ้างอิง 
  2. จัดเตรียมหลักฐาน เอกสาร ร่องรอยท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบตามเกณฑ์ในมาตรฐานท่ี 2     
ประเด็นการพิจารณา 2.1 - 2.6  โดยให้สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาของเกณฑ์แต่ละประเด็น 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั  ประเด็นการพิจารณา มีดังนี ้

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

  1.  นายฉัตรชัย   ค าบ ารุง   ประธานกรรมการ 
     2.  นายสมชาย  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 
   3.  นางสุพรรณี  ยาท้วม   กรรมการ 
   4.  นายเกษม  วิพลชัย   กรรมการ 
   5.  นางวันเพ็ญ  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 
   6.  นางสมหทัย  บุญมหาเกื้อกูล  กรรมการ 
   7.  นางมณีรัตน์  ปันปวง   กรรมการ 
   8.  นายวิทย์นิธิ  พรมบุญวรรัตน ์  กรรมการ 
   9.  นางนพภัสสร  ใจหวัง   กรรมการ 
    10. นางสาวเพชรนภา จับจ่าย   กรรมการ 
    11. นายประเทือง พรมแก้วต่อ  กรรมการ 
    12. นายณัฐวุฒิ  จาดแห   กรรมการ 
     13. นายณัฐชัย  ตาใส   กรรมการ 
    14. สิบเอกหญิงนุชนาฏ   คะปุกค า  กรรมการและเลขานุการ 

มหีนา้ที ่ 
  1. ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562   
โดยประเมินผลตามเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 5 ระดับ พร้อมท้ังระบุแหล่งข้อมูลของเอกสาร  
หลักฐานท่ีอ้างอิง 



 
 

๕๐ 

 

  2. จัดเตรียมหลักฐาน เอกสาร ร่องรอยท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบตามเกณฑ์ในมาตรฐานท่ี 3     
ประเด็นการพิจารณา 3.1 - 3.5  โดยให้สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาของเกณฑ์แต่ประเด็น 

3.  คณะกรรมการนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และจัดท ารายงาน  ประกอบด้วย 

1.  นายฉัตรชัย   ค าบ ารุง   ประธานกรรมการ 
  2.  นายสมชาย  พันธุ์พิชัย  กรรมการ 
  3.  นางสุพรรณี  ยาท้วม   กรรมการ 
  4.  นายเกษม  วิพลชัย   กรรมการ 
  5.  นายณัฐวุฒิ  จาดแห   กรรมการ 
  6.  สิบเอกหญิงนุชนาฏ    คะปุกค า  กรรมการ 
  7.  นายประเทือง พรมแก้วต่อ  กรรมการ 
  8.  นายณัฐชัย  ตาใส   กรรมการและเลขานุการ 

มหีนา้ที่  รวบรวมข้อมูลทุกมาตรฐาน รวบรวมเอกสาร และจัดท ารายงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
   ส่ัง ณ วันท่ี  9  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 

            

 
                                        ลงช่ือ 
                                                    (นายสังวาร   เอ็บมูล) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕๑ 

 

ค าอธบิายและรายละเอยีดของมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รยีน 
  ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิด ประเภทต่างๆ  
การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

1.1  ผลสัมฤทธิ๋ทางวชิาการของผูเ้รยีน 
1. มีความสามารถในการอา่น การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณ 

- ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน 
2. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห ์คิดอยา่งมวีจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกป้ญัหา 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย แลกเปล่ียน  
ความคิดเห็น และแก้ป้ญหาอย่างมีเหตุผล 
  



 
 

๕๒ 

 

3. มีความสามารถในการสรา้งนวตักรรม 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อาจเป็น

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 
4. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

- ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
5. มีผลสมัฤทธิท๋างการเรยีนตามหลกัสูตรสถานศกึษา 

- ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมท้ังมพีัฒนาการ 
ในการทดสอบระดับชาติ หรือการทดสอบอื่นๆ 

6. มีความรูท้กัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิี่ดตีอ่งานอาชพี 
- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ินท่ีสูงช้ิน การท างาน หรืองานอาชีพ 

1.2   คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผู้เรยีน 
1. มีคณุลกัษณะและคา่นยิมทีด่ตีามที่สถานศกึษาก าหนด 

- ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 

2. มีความภมูิใจในทอ้งถิน่และความเปน็ไทย 
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิป้ญญาไทย 

3. ยอมรบัทีจ่ะอยูร่ว่มกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
- ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมประเพณี 

4. มีสขุภาวะทางรา่งกายและจิตสงัคม 
- ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น 

ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 



 
 

๕๓ 

 

การใหร้ะดบัคณุภาพ 
 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พจิารณา 

ก าลงัพฒันา 

1.1   ผลสมัฤทธิ่ทางวชิาการของผู้เรยีน 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ต ่ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต ่ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1.2   คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผู้เรยีน 
• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีต ่ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต ่ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ปานกลาง 

1.1   ผลสมัฤทธิ่ทางวชิาการของผูเ้รยีน 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1.2   คุณลกัษณะท่ีฟงัประสงคข์องผู้เรยีน 
• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ด ี

1.1  ผลสัมฤทธิ่ทางวชิาการของผู้เรยีน 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ป้ญหาได้ 



 
 

๕๔ 

 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พจิารณา 

 • ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
• ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2  คุณลกัษณะทีฟ่งัประสงคข์องผูเ้รยีน 

     • ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 

1.1   ผลสมัฤทธิ๋ทางวชิาการของผูเ้รยีน 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
   และแก้ป้ญหาได้ 
•  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

•  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน 

• ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ 
1.2   คุณลกัษณะทีฟ่งัประสงคข์องผู้เรยีน 

• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยีย่ม 

1.1  ผลสัมฤทธิ๋ทางวชิาการของผูเ้รยีน 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ   
   และแก้ป้ญหาได้ 



 
 

๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
   

 

 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พจิารณา 

 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้ 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน 

อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
• ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ 

1.2  คุณลกัษณะท่ีฟงัประสงคข์องผู้เรยีน 

• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้ 
• ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
• ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 



 
 

๕๖ 

 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ  
     เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น คุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
2.1  มีเปา้หมาย วสิยัทศัน ์และทนัธกจิที่สถานศกึษาก าหนดชดัเจน 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

2.2  มรีะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศ
ภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.3  ด าเนนิงานพฒันาวชิาการที่เนน้คณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา และทกุกลุม่เป้าหมาย 
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 

2.4  พฒันาครแูละบุคลากรใหม้ีความเชีย่วชาญทางอาชพี 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.5  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่การจดัการเรยีนรู้ 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

2.6  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรู้ 
  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 



 
 

๕๗ 

 

การใหร้ะดบัคณุภาพ 
 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พจิารณา 

ก าลงัพฒันา • เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน 
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง 
• เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ด ี

• เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
• ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
• พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
• จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 

 



 
 

๕๘ 

 

 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พจิารณา 

ดีเลิศ 

• มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ  
   ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ  
   ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
• ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
• พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 
• จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมลับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยีย่ม 

• มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องลับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ 
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

• ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
• พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

เพื่อพัฒนางาน 
• จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 



 
 

๕๙ 

 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3.1   จัดการเรยีนรูผ้า่นกระบวนการคดิและปฏิบตัจิรงิ และสามารถน าไปประยกุด ใชใ้นการด าเนนิชวีติ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ 

ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2   ใชส้ือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรยีนรูท้ี่เอือ้ตอ่การเรยีนรู้ 
มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิป้ญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากส่ือท่ี

หลากหลาย 

3.3   มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ร่วมกนัอย่างม ี

ความสุข 

3.4   ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  

และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

3.5   มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มูลปอ้นกลบัเพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการจดัการเรยีนรู้ 
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

 



 
 

๖๐ 

 

การใหร้ะดบัคณุภาพ 
 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พจิารณา 

ก าลงัพฒันา 
•  จัดการเรียนรู้ที่ไม ่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
•  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้  
•  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง 

• จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  
   ในการด าเนินชีวิต 
• ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ด ี

• จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  
   ในการด าเนินชีวิต 
• ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
• มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
• มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 



 
 

๖๑ 

 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พจิารณา 

ดีเลิศ 

• จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ 
   น าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
• ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
   ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
• มีการบริหารจัดการขั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข 
• มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยีย่ม 

• จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ  
   น าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
• ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
   ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
• มีการบริหารจัดการขั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข 
• มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 
 

๖๒ 

 

การตดัสนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาโดยภาพรวม  
    ให้ตัดสินจากผลการประเมิน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพื่อตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ตังนี้ 

 
ระดบัยอดเยีย่ม ระดบัดเีลิศ ระดบัด ี ระดบัปลานกลาง ระดบัก าลงัพฒันา 

(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) (ร้อยละ 80.00-89.99) (ร้อยละ 70.00-79.99) (ร้อยละ 60.00-69.99) (น้อยกว่าร้อยละ 60.00) 
1. คณุภาพของผู้เรยีน อยไูน 1. คณุภาพของผู้เรยีน อยไูน 1. คณุภาพของผู้เรยีน อยไูน 1. คณุภาพของผู้เรยีน อยไูน 1. คณุภาพของผู้เรยีน อยไูน 
ระดบัยอดเยีย่ม ระดบัดเีลิศ ระดบัด ี ระดบัปานกลาง ระดบัก าลงัพฒันา 

1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการ
ของ 

1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของ 
ผู้เรยีน ผู้เรยีน  ผู้เรยีน ผู้เรยีน  ผู้เรยีน   

• ผู้เรียนมีความสามารถในการ • ผู้เรียนมีความสามารถในการ • ผู้เรียนมีความสามารถในการ • ผู้เรียนมคีวามสามารถในการ • ผู้เรียนมีความสามารถในการ 
อ่าน การเขียน การส่ือสาร และ อ่าน การเขียน การส่ือสาร และ อ่าน การเขียน การส่ือสาร และ อ่าน การเขียน การส่ือสาร และ อ่าน การเขียน การส่ือสาร และ 
การคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมาย 

 

การคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมาย 

 

การคิดค านวณ เป็นไปตาม การคิดค านวณ เป็นไปตาม การคิดค านวณ ต ่ากว่าเป้าหมาย 
ท่ีสถานศึกษาก าหนด ท่ีสถานศึกษาก าหนด เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ • ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการ • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา ต ่ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด ก าหนด 

 

ก าหนด ก าหนด ก าหนด 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการ • ผู้เรียนมีความสามารถในการ • ผู้เรียนมีความสามารถในการ 1.2 คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง 1.2 คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง 

คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี ผู้เรยีน ผู้เรยีน 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

 

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

 

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

 

• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ • ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ 
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ ค่านิยมท่ีดีเปีนไปตามเป้าหมายท่ี 

 

ค่านิยมท่ีดี ต ่ากว่าเป้าหมายท่ี 
ประกอบการตัดสินใจ ประกอบการตัดสินใจ  สถานศึกษาก าหนด 

 

สถานศึกษาก าหนด 



 
 

๖๓ 

 

ระดบัยอดเยีย่ม ระดบัดีเลิศ ระดบัด ี ระดบัปลานกลาง ระดบัก าลงัพฒันา 
(ร้อยละ 90 ข้ึนไป) (ร้อยละ 80.00-89.99) (ร้อยละ 70.00-79.99) (ร้อยละ 60.00-69.99) (น้อยกว่าร้อยละ 60.00) 

และแก้ปัญหาได้ และแก้ปัญหาได้ • ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพี้นฐาน • ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย • ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการ • ผู้เรียนมีความสามารถในการ ในการสร้างนวัตกรรม 

 

และจิตสังคมเปีนไปตามเป้าหมาย และจิตสังคมต ่ากว่าเป้าหมายท่ี 
สร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้ สร้างนวัตกรรม • ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ ท่ีสถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด 
และเผยแพร ่ 

 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ   
     • ผู้เรียนมีความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได้   
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง อย่างเหมาะสม ปลอดภัย   
การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ 

 

• ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน   
และสังคมในด้านการเรียนรู ้

 

การส่ือสารและการท างาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
การส่ือสาร การท างาน • ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน 1.2 คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง   
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม และเจตคติท่ีดพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ ผู้เรยีน   
 ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและการท างาน 

 

• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม   
• ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน หรืองานอาชีพ ท่ีดีเปีนไปตามเป้าหมายท่ี   

และเจตคติท่ีดพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ 1.2 คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง สถานศึกษาก าหนด   
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและการท างาน 

 

ผู้เรยีน 

 

   

หรืองานอาชีพ • ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม    
 ท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา    

 ก าหนด    
     
     

     



 
 

๖๔ 

 

     ระดบัยอดเยีย่ม 
(ร้อยละ 90 ข้ึนไป) 

ระดบัดเีลิศ 
(ร้อยละ 80.00-89.99) 

ระดบัด ี
(ร้อยละ 70.00-79.99) 

ระดบัปลานกลาง 
(ร้อยละ 60.00-69.99) 

ระดบัก าลงัพฒันา 
(น้อยกว่าร้อยละ 60.00) 

1.2 คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง 
ผู้เรยีน 

• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ 
ค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ี 
สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่าง 
ได้ 

• ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ไทย 

• ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 
 

    

 

 



 
 

๖๕ 

 

ระดบัยอดเยีย่ม ระดบัดเีลิศ ระดบัด ี ระดบัปลานกลาง ระดบัก าลงัพฒันา 
(ร้อยละ 90 ข้ึนไป) (ร้อยละ 80.00-89.99) (ร้อยละ 70.00-79.99) (ร้อยละ 60.00-69.99) (น้อยกว่าร้อยละ 60.00) 

2. กระบวนการบรหิารและการ 2. กระบวนการบรหิารและการ 2. กระบวนการบรหิารและการ 2. กระบวนการบรหิารและการ 2. กระบวนการบรหิารและการ 
จัดการของสถานศกึษา อยู่ใน จัดการของสถานศกึษา อยู่ใน จัดการของสถานศกึษา อยู่ใน จัดการของสถานศกึษา อยู่ใน จัดการของสถานศกึษา อยู่ใน 
ระดบัยอดเยีย่ม ระดบัดเีลิศ ระดบัด ี ระดบัปานกลาง ระดบัก าลงัพฒันา 
• มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ • มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ • เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ • เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ • เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 

ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ท่ีสถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ สอดคล้องกับบริบทของ สอดคล้องกับบริบทของ เป็นไปไต้ในการปฏิบัติ  
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน สถานศึกษา ความต้องการชุมชน สถานศึกษา เป็นไปได้ในการ • มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพ • มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพ 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา 

 

ปฏิบัติ 

 

ของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ ของสถานศึกษา แต่ไม่ส่งผลต่อ 
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 

 

• มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

 

• มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพ ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อ ของสถานศึกษา ของสถานศึกษา 
 ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน   คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
• มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ของสถานศึกษา   
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  ตามมาตรฐานการศึกษาของ • ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้น   
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ สถานศึกษา โดยความร่วมมือของ คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม   
ตามมาตรฐานการศึกษาของ 

 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

หลักสูตรสถานศึกษา และทุก   
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของ • ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้น กลุ่มเป้าหมาย   
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูล คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

 

• พัฒนาครูและบุคลากรให้มี   
มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่ม ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ เป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง    
     



 
 

๖๖ 

 

ระดบัยอดเยีย่ม ระดบัดเีลิศ ระดบัด ี ระดบัปลานกลาง ระดบัก าลงัพฒันา 
(ร้อยละ 90 ข้ึนไป) (ร้อยละ 80.00-89.99) (ร้อยละ 70.00-79.99) (ร้อยละ 60.00-69.99) (น้อยกว่าร้อยละ 60.00) 

• ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น • พัฒนาครูและบุคลากรให้มี • จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ   
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่ม 

 

ตรงตามความต้องการของครู และ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
  

เป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง สถานศึกษา • จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และเป็นแบบอย่างได้ • จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   
• พัฒนาครูและบุคลากรให้มี และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ และการจัดการเรียนรู้   
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรง เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ มีความ    
ตามความต้องการของครูและ ปลอดภัย 

 
   

สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชน • จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ    
เพื่อพัฒนางาน 

 

 

และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม    
• จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กับสภาพของสถานศึกษา    
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ     
เรียนรู้อย่างมคุีณภาพ และมคีวาม     
ปลอดภัย     
• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ     
และการจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม     
กับสภาพของสถานศึกษา     



 
 

๖๗ 

 

ระดบัยอดเยีย่ม ระดบัดเีลิศ ระดบัด ี ระดบัปลานกลาง ระดบัก าลงัพฒันา 
(ร้อยละ 90 ข้ึนไป) (ร้อยละ 80.00-89.99) (ร้อยละ 70.00-79.99) (ร้อยละ 60.00-69.99) (น้อยกว่าร้อยละ 60.00) 

3. กระบวนการจัดการเรยีนการ 3. กระบวนการจัดการเรยีนการ 3. กระบวนการจัดการเรยีนการ 3. กระบวนการจัดการเรยีนการ 3. กระบวนการจัดการเรยีนการ 
สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั อยไูน สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั อยูใ่น สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั อยูใ่น สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั อยูใ่น สอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั อยูใ่น 
ระดบัยอดเยีย่ม ระดบัดเีลิศ ระดบัด ี ระดบัปานกลาง ระดบัก าลงัพฒันา 
• จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ • จัดการเรียนรู้ทีไ่ม่เปิดโอกาสให้ 
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน คิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและ 

การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร ปฏิบัติจริง 
สถานศึกษา มแีผนการจัดการ สถานศึกษา มีแผนการจัดการ สถานศึกษา และสามารถนาไป สถานศึกษา และสามารถน าไป • ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรียนรู้ทีส่ามารถน าไปจัดกิจกรรม 

 

เรียนรู้ทีส่ามารถนาไปจัดกิจกรรม 

 

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

 

 

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

และแหล่งเรียนรู้ทีไ่ม่เอื้อต่อการ 
ได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ ได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ • ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ • ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู ้
ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัด ใช้ในชีวิตได้ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ • ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
การเรียนรู้และมีการเผยแพร • ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู ้ เรียนรู ้ อย่างไม่เป็นระบบ 
 และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิ • ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน • ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน  
• ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ อย่างเป็นระบบ และน าผลมา อย่างเป็นระบบ และน าผลมา  

และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญา 

 

• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน 

 

 

พัฒนาผู้เรียน  
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้ • มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง   
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ เครื่องมือและวิธีการวัดและ บวก 

 

  
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ป ร ะ เ มิ น ผ ล ท่ี เ ห ม า ะ ส ม กั บ  • มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้   
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ   
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้ ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน า ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

  
เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ วิ ธี ก า ร วั ด
แ ล ะ  

ผลมาพัฒนาผู้เรียน    
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ     



 
 

๖๘ 

 

 ระดบัยอดเยีย่ม ระดบัดีเลิศ ระดบัด ี ระดบัปลานกลาง ระดบัก าลงัพฒันา 

(ร้อยละ 90 ข้ึนไป) (ร้อยละ 80.00-89.99) (ร้อยละ 70.00-79.99) (ร้อยละ 60.00-69.99) (น้อยกว่าร้อยละ 60.00) 

เป้าหมายในการจัด การเรียนรู้ให้ • มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง    

ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน า 

 

    
บวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู ้

 

 

 

   
ผลมาพัฒนาผู้เรียน  ร่วมกันอย่างมีความสุข    

• มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง • มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง    
 

วิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและ    
บวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู ้

 

 

 

   
ร่วมกันอย่างมีความสุข  

• มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง 
เ พื่ อ พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ก า ร จัดการเรียนรู้  ครู และ 

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    

ผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียน 
    

เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ     

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง     

การจัดการเรียนรู้     



 
 

๑ 

 

 


